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                                                            คำนำ  
 
    ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทำหนาท่ีขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือ
และบูรณาการกับหนวยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 
นั้น ๆ และมีอำนาจหนาท่ีในการกำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละ
พ้ืนท่ี และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ดังนั้น 
จึงจำเปนตองมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจายประจำป) ของภาค เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาค  

   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565     
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ของภาค เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ของภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจดัทำคำของบประมาณรายจายประจำป) 
ของภาคฉบับนี้ ประกอบดวย บริบทท่ีเก่ียวของ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคการ ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัดและ คาเปาหมาย กลยุทธ รายละเอียดงาน/โครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ฉบับนี้สำเร็จไดดวยความรวมมือของผูเก่ียวของสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกทานท่ีใหความรวมมือมา 
โอกาสนี้  
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

            ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทำหนาท่ีขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือ
และบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี
นั้น ๆ และมีอำนาจหนาท่ีในการกำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืน ๆ  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและ
ชุมชนในแตละพ้ืนท่ี  และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานวิชาการ การวจิัยและ
พั ฒ นา ดั งนั้ นจึ งจำเป นต องมี การจั ดทำแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำป งบประมาณ  พ .ศ . 2564 
ของภาค เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาค 
   สำนั ก งาน ศึ กษ าธิ ก ารภ าค  9  เป นห น วย งาน สั ง กั ด ส ำนั ก งานป ลั ดก ระท รวง
กระทรวงศึกษาธิการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทำหนาท่ี
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนอ่ืนท่ี
เก่ียวของในพ้ืนท่ี มีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  1. กำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
ทิศทางพัฒนา ประเทศนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ี 
   2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 

   3. กำกับดูแล ตดิตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

  4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   5. ประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนา การบูรณาการ
ในระดับพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 
   6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
   แผนเปนเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางในการทำงาน ทำใหการทำงานมีเปาหมายท่ีชัดเจน 
เกิดการประสานสัมพันธภายในองคกร ทำใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่นสามารถตรวจสอบ
ความสำเร็จของเปาหมายไดเพ่ือชวยใหประสบผลสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพชวยลดความสูญเสียจากการ
ทำงานซ้ำซอน มีการกำหนดขอบเขตในการทำงานท่ีแนนอน และครอบคลุมภารกิจตามท่ีกำหนดสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ไดตระหนักเห็นถึงความสำคัญและความจำเปนดังกลาวจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบ/ทิศทางในการ
ดำเนินงานตอไปตามทิศทางการพัฒนาดังนี้ 

ข 
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วิสัยทัศน    “สรางเอกภาพเชิงยุทธศาสตร เสริมบทบาทการมีสวนรวม เพ่ือความเสมอภาคและเทาเทียมทาง  
                     การศึกษา” 
พันธกิจ 

1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยูรวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูเรียน ใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน 

3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกชวงวัย 
4. กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

คานิยม  “รักองคกร ซ่ือสัตยสุจริต อุทิศเวลา” 

วัฒนธรรมองคกร   “ยิ้ม ไหว ทักทาย ใหเกียรติ เปนมิตร จิตอาสา” 

เปาประสงค 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได

อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
2. ผูเรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจและพ้ืนทีชายแดน 
3. หนวยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงครอบคลุมและเปนธรรม 
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและสงเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
6. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

  1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

                  1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

                 1.2 ยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดลอมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ  

ค 
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         1.3 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง 

พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

2.พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

             2.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 

              2.2 เสริมสรางทักษะกำลังแรงงานท่ีมีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

              2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะ 

              2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม            

  3.พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

           3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การนิเทศ การวัดประเมินผลใหกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรูใน

ศตวรรษ  ท่ี 21 สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

          3.2 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และความเปนพลเมือง 

              3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

  4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

    4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 

              4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูตลอดชีวิต 

        4.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบันและทันตอ

การใชงาน 

   5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

              5.1 สงเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมและนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

              5.2 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
  6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ6.2 เรงรัด ปรับปรุง แกไข

กฎหมายกฎระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  
                  6.3 ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหเหมาะสมเอ้ือตอการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
                 6.4 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
         6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 
 
 

ง 
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเปนมา 
 

  ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
พ.ศ. 2546 มาตรา 16 กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหระบุสาระสำคัญเก่ียวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานและพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ใหสวนราชการ
ทบทวนภารกิจวาภารกิจใดท่ีมีความจำเปน หรือสมควรท่ีจะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี ่ยนแปลงการ
ดำเนินการหรือไม โดยใหคำนึงถึงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภาและแผนอ่ืนที่
เกี ่ยวของ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดแจงใหสวนราชการจัดทำราง
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหทันตอการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปของสำนักงบประมาณ 
และเม่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แลวเสร็จ ใหนำเขาระบบ eMENSCR 
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเปาหมายในแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนแมบท
เฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 ท่ี
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเปนแผนระดับ 2 รวมท้ังใหสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี (โครงการสำคัญเพ่ือบรรลุ
เปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565) นโยบาย
รัฐบาล เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) สำหรับประเทศไทย 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) ราง แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565 
ของกระทรวงศึกษาธิการและเชื่อมโยงขอมูลสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic    
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ต าม ระ เบี ย บ         
วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ ตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ     
พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ข้ึน 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) สำหรับใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำ
ของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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วิธีการดำเนินงาน 

 1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 ของประเทศและบริบทตางๆ       
ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-
2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทเฉพาะกิจ ภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 โครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการปฏิรูป
ประเทศ ฉบับปรับปรุง (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
(พ.ศ.2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอรัฐสภา เม่ือ
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
สำหรับประเทศไทย แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) ราง แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำป พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2. กำหนดกรอบเคาโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) 
   3. จัดทำขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของและยกรางสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานทรวงศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจาย
ประจำป) เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผน
แมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด – 19 โครงการสำคัญเพ่ือ
บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง นโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา เปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สำหรับประเทศไทย แผนการศึกษาแห งชาติ 
นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 
– 2565 (ฉบับทบทวน) อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และบริบทอ่ืนท่ีเก่ียวของ   
 4. ประชุมทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมกับ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)  
 5. ประชุมปฏิบั ติการจัดทำแผนปฏิบั ติ ราชการประจำป งบประมาณ  พ.ศ. 2565  
รวมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) เพ่ือจัดทำ
รายละเอียดงาน/โครงการและกิจกรรม ใหสอดคลองกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจาย
ประจำป) 
 6. จัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) 
 7. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ตอผูบริหาร  
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 8. เผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ   
ภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ทั้งในรูปแบบเอกสาร เว็บไซตของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีแผนปฏิบั ติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565          
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ท่ีสามารถใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) สำนกังานศึกษาธกิารภาค 9            หนา | 4  
 

สวนท่ี 2 
กรอบแนวคิดและความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

กรอบแนวคิด 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับ
จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ไดจัดทำภายใตกรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และ
แนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนน 
แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะห SWOT ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั ้ง เชื ่อมโยงขอม ูลสู ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform 
: eMENSCR) ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 - 2580     
 3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อัน
เปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 8 
ธันวาคม 2563 
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ.2560 - 2564) 
 6. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
 7. นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 9. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
 10. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 11. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค (พ.ศ. 2560 – 2565) ฉบับทบทวน 
 12. ราง แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 13. อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
 14. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 15. ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560  
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1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการ
ปกครองประเทศไดกำหนดหมวดสำคัญๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาและการเขารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาท่ีเขารับการศึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ  
 หมวดหนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบ
สองปต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการ
ใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวย รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรบัการศึกษาตามความ
ตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ
กำกับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้           
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการศึกษา
แหงชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย 
การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญไดตาม
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในการดำเนินการ
ใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตาม
ความตองการ ในระบบตาง ๆ  และไดรับการสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลน
ทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
ใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไก
ทางภาษี รวมท้ังการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ท้ังนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกำหนดใหการบริหารจัดการกองทุน 
เปนอิสระและกำหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศในดาน
การศึกษา ใหเกิดผลดังตอไปนี้  
 1) เริ่มดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 
โดยไมเก็บคาใชจาย  
  2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้ งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลน 
ทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
   3) ให มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย ใหไดผู มีจิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู    
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    4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกัน
ท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษา ให
มีคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำ 
ขอเสนอแนะและรางกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการ  
2. ยุทธศาสตรชาต ิพ.ศ. 2561-2580  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย 
 วิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ดาน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สนับสนนุใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญท้ัง 6 ดาน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง   
 2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  
 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
 

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ  
อันเปนผลมาจากสถานการณ โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพ่ือบรรลุ
เปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
 3.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการ
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จัดทำงบประมาณรายจายประจำปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเก่ียวของกับ
ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 21 แผนยอย  
 1) ประเด็นความม่ันคง ใน 2 แผนยอย ไดแก 3.1 การรักษาความสงบภายใน 
ประเทศ 3.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
 6) ประเด็นพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนา เมืองนา
อยูอัจฉริยะ 
 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 3 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาค
ตะวันออก 3.2 การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต  3.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ
ชายแดน   
 10) ประเด็นการปรับ เปลี ่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนยอย คือ  
3.1 การปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใน 4 แผนยอย ไดแก   
3.2 การพัฒนาเด็กตั ้งแตชวงการตั ้งครรภจนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุ น  
3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู  ใน 1 แผนยอย ได แก 3.1 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 
การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.5 การยกระดับ
กระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนยอย ไดแก 
3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุต ิธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1  
การพัฒนากฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.4 การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน 
  3.2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจาก
สถานการณ โควิด -19 (พ .ศ . 2564-2565) และโครงการสำคัญ เพื ่อบรรลุเป าหมาย
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563 รวม 2 เรื่อง 
    1) การแกไขเพ่ิมเติมแผนแมบทใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจำเปน ของ
ประเทศ ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 โดยมอบใหสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนแมบทภายใต
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ยุทธศาสตรชาติในรูปแบบเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ในชวงระหวางป 
2564-2565 คือ ใช ราง แผนแมบทเฉพาะกิจฯ เบื้องตน ไปรับฟงความคิดเห็นและนำเสนอ ราง แผน
แมบทเฉพาะกิจฯ ฉบับสมบูรณ ตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะรัฐมนตรี ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2563  
 2) โครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 571 โครงการ โดยมอบให สศช. สำนัก
งบประมาณและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ดังนี ้
     2.1) สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการดำเนินการ
โครงการสำคัญประจำปงบประมาณ 2565 ทั้ง 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษ 
หรืองบประมาณแบบบูรณาการ และใหใช  ราง “แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ 
อัน เป นผลมาจากสถานการณ โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565” และหวงโซค ุณคาของประเทศ  
(Final Value Chain Thailand) เพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2.2) สศช.รวมกับหนวยงานท่ีมีโครงการสำคัญ จัดทำรายละเอียดโครงการ
สำคัญฯ ใหมีความสมบูรณครบถวน และ สศช.รวมกับหนวยงานเจาภาพแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563  
เพ่ือขับเคลือ่นการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
   แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ (ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอน
พิเศษ 305 ง. ณ วันท่ี  30 ธันวาคม 2563) ใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ใหสามารถ “ลมแลวลุกไว” (Resilience) ภายใตแนวคิด Resilience ใน  3 มิติสำคัญ  คือ  
การพรอมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพรอมเติบโตอยางยั่งยืน 
(Transform)  
    เปาหมายสำคัญและตัวช้ีวัดของแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ 
 1. คนสามารถยังชีพอยูได มีงานทำ กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง  
มี 5 ตัวชี้วัด 
 2. สรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถ่ิน มี 2 ตัวชี้วัด 
 3. เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ มี 3 ตัวชี้วัด 
 4. มีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม มี 5 ตัวชี้วัด 
    แนวทางการพัฒนาที ่ควรใหความสำคัญ เปนพ ิเศษในระยะ 2 ปขางหนา  
(พ .ศ . 2564 -2565) 4 แนวทางหลัก 16 แนวทางย อย และความสอดคลองสู “เป าหมาย” 
ยุทธศาสตรชาติฯ 6 ดาน 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของกับแนวทางหลักท่ี  
1, 3 และ 4 ดังนี้ 
 แนวทางหลักท่ี 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใน 
ประเทศ (Local Economy) สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  และ
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาตางประเทศ  
โดยกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพ้ืนท่ี สงเสริมการลงทุน สรางงาน  
สรางรายไดใหแกชุมชน ทองถ่ิน และผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
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ร ว ม ถ ึง เส ร ิม ส ร า งศ ัก ย ภ าพ ข อ งท อ ง ถิ ่น ให พ ร อ ม ร ับ ก า รก ระ จ าย ต ัว ข อ งก า รพ ัฒ น า  
และการเคลื่อนยายกำลังแรงงานกลับคืนถ่ิน เพ่ือใหเศรษฐกิจฐานรากเปนกำลังหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ท้ังดานการผลิตและการบริโภค ประกอบดวย 3 แนวทางยอย 
   1.1) การสงเสริมการจางงาน  
 1.2) การชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
 1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหวัเมืองหลัก ในภูมิภาคและเมืองรอง  
    ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของกับแนวทางยอย 
ท่ี 1.3) ในมิติการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) ท่ี 3) ยกระดับสถาบัน 
การศึกษาในพ้ืนท่ีใหเปนศูนยกลางการพัฒนาและการเรียนรู ดานเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีสงเสริมจุดเดน
ทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีนั้น ๆ  
 แนวทางหลักท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลัก  
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนา  
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหตรงกับ 
ความตองการของนายจาง รวมกับการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากใหสอดคลองกับ
อุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตามท่ีไดระบุไวในประเด็นการ
พัฒนาขอ 2) Future Growth ตลอดจนให มีความสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงาน 
และโครงสรางเศรษฐกิจท่ีปรับเปลี่ยนไป พรอมท้ังเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัด
สวัสดิการทางสั งคมให เหมาะสม เพี ยงพอกับความจำเป นในการดำรงชี วิต ท้ั งความ ม่ันคง 
ทางรายไดและสุขภาพ ประกอบดวย 3 แนวทางยอย 
 3.1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และสงเสริมการเรียนรู 
 3.2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม  
 3.3) การเสริมสรางความม่ันคงทางสุขภาพ  
  ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของกับแนวทางยอย  
ท่ี 3.1) ใน 3 มิติ 
    มิติการพรอมรับ (Cope) ท่ี 3) สงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีจำเปน
สำหรับการเรียนการสอน การเรียนรูดวยตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ และการแสวงหาโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ  

   ม ิต ิการปรับต ัว  (Adapt) ที ่ 1) ส งเสริมให แรงงานม ีท ักษะที ่หลากหลาย  
มีความยืดหยุน พรอมปรับตัวสูวิธีการทำงานหรืออาชีพใหมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนดวยการ 
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของแรงงาน 2) ปรับรูปแบบการเรียนรูและพัฒนาทักษะใหมีความยืดหยุนและ
ตอบสนองตอภาวะวิกฤตมากข้ึน อาทิ การเรียนรูทางไกล หลักสูตรระยะสั้นและการผสมผสาน 
การเรียนรูแบบออฟไลนและออนไลน 3) สงเสริมทักษะท่ีจำเปน โดยเฉพาะทักษะภาษา ตางประเทศ 
แล ะ ทั กษ ะดิ จิ ทั ล  รวม ถึ ง ทั กษ ะ ท่ี ส ำ คั ญ อ่ืน  ๆ  เช น  ทั กษ ะการ คิ ด เชิ งวิ พ าก ษ  ทั กษ ะ 
ทางการเงิน และทักษะทางอารมณ เปนตน  
         มิติ การเปลี่ ยนแปลงเพ่ื อพรอมเติบโตอย างยั่ งยืน (Transform) ท่ี  2) สร าง
สภาพแวดลอมและพัฒนาบุคลากรใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหคนทุกชวงวัยสามารถเขาถึง
โอกาส ในการยกระดับและปรับทักษะความรูและทักษะเพ่ือการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ 
ท่ีหลากหลายไดอยางตอเนื่อง  
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 แนวทางหลักท่ี 4 การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการฟนฟู 
และพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ดานยุทธศาสตรชาติ 
ดานความม่ันคง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยเรงรัด พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ แกไขปรับปรุง
กฎหมายและการดำเนินงานของภาครัฐใหทันสมัย พัฒนาและประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรม 
เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย ภาคประชาชน ภาคเอกชน ทองถ่ิน สถาบัน และองคกรตาง ๆ เพ่ือ
ลดอุปสรรค ขอจำกัด และสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศตามประเด็นการพัฒนาท้ัง 3 ขอขางตน 
ประกอบดวย 5 แนวทางยอย 
   4.1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม  

 4.2) การปรับปรุงกฎหมายและสงเสริมภาครฐัดิจิทัล  
 4.3) การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม  
 4.4) การเสริมสรางความม่ันคงและบริหารจัดการความเสี่ยง  
 4.5) การสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีการพัฒนา  

    ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของ 4 แนวทางยอย  
ใน 3 มิติ 
     แนวทางยอยท่ี 4.1 ในมิติการพรอมรับ (Cope) ท่ี 2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชิง
ระบบ เช น ระบบบริหารจ ัดการขอม ูลภาครัฐ ระบบการบริหารจัดการงานวิจ ัยสู การผลิต  
เชิงพาณิชย และระบบการแกปญหาและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากวิกฤตตาง ๆ  
   แนวทางยอยท่ี 4.2 ใน 3 มิติ 
     มิติการพรอมรับ (Cope) ท่ี  1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลแบบบูรณาการ  
โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ รวมถึงการเปดเผยและใชประโยชน 
จากฐานขอมูลในการวิเคราะหปญหา ความตองการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลอง 
กับบริบทเชิงพื ้นที ่ อาทิ ฐานขอมูลประชาชนเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่และฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาการผลิต  
   มิติการปรับตัว (Adapt) ท่ี 1) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการใหบริการประชาชน 
อาทิ  กล ไก เพ่ื อช วย เห ลื อกลุ ม เป าหม ายและระบ บ เตรี ยมความพ รอมด านการจั ดการ 
สาธารณภัยเพ่ือบริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
        ม ิต ิก าร เปลี ่ย นแปลงเพื ่อพ ร อม เต ิบ โตอย า งยั ่งย ืน  (Transform) ที ่ 4)  
ปรับโครงสรางและวิธีปฏิบัติราชการ ใหมีความยืดหยุน คลองตัว มีความบูรณาการเชื่อมโยงระหวาง 
หนวยงานท่ี เก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานท่ียึดภารกิจหรือพ้ืนท่ี เปน พ้ืนฐาน  
และสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน  
  แนวทางยอยท่ี 4.4 ในมิติการปรับตัว (Adapt) ท่ี 1) พัฒนาระบบการเตรียม ความ
พรอมด านการจ ัดการภาวะว ิกฤตให ม ีประส ิทธ ิภาพ โดยการบ ูรณาการระบบการจ ัดการ 
ในภาวะฉุกเฉินใหมีเอกภาพ สามารถรองรับเหตุการณความขัดแยงและสาธารณภัยรูปแบบใหม 
ในทุกมิต ิอาทิ ความปลอดภัยทางไซเบอร และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
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         แนวทางยอยที ่ 4.5 ในมิต ิการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อพรอมเต ิบโตอยางยั ่งย ืน
(Transform) ท่ี 1) เพ่ิมบทบาทและศักยภาพของทองถ่ิน และยกระดับการมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ  
ในการบริหารราชการ แกไขปญหาและพัฒนาประเทศ 
    3.3 โครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ 2565 เม่ือวันท่ี 5 
พฤษภาคม 2563 ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบสวนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
  1) สศช. และทุกสวนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนท้ัง 4 แนวทาง  
  1.1) การมองเปาหมายรวมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
  1.2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะหหวงโซความสัมพันธและชองวาง 
การพัฒนาตอการบรรลุเปาหมาย (xyz) 
  1.3) การจัดลำดับความเรงดวนของโครงการสำคัญ 
  1.4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามกระบวนการท่ีกำหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
 2) สศช. รวมกับหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ท้ัง 
3 ระดับ และสำนักงบประมาณ เพ่ือใหไดผลลัพธตามแนวทางการดำเนินการ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 571 โครงการ เม่ือวันท่ี 
29 กันยายน 2563 จำแนกเปน 
 1) โครงการสำคัญประจำปงบประมาณ 2565 ตามแผนแมบทเฉพาะกิจฯ  
ซ่ึงเปนโครงการท่ีตองใหความสำคัญเปนพิเศษ (Top Priorities) รวม 250 โครงการ  
 2) โครงการสำคัญรองรับการพัฒนาประเทศ ท่ีสอดคลองกับการดำเนินการ 
เพ่ือบรรลุเปาหมายยอยท่ีเก่ียวของจากท้ัง 140 เปาหมายของ 23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
รวม 321 โครงการ 
 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสนับสนุนการบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดรับการ
คัดเลือกเปนรายการโครงการสำคัญ (รายการหวงโซคุณคาของประเทศไทย : Value Chain Thailand) 6 
โครงการสำคัญ 3 เปาหมายแผนแมบทยอย ใน 571 โครงการสำคัญ 140 เปาหมาย แผนแมบทยอย
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบ (29 กันยายน 2563) ประกอบดวย 
 1) แผนแมบทท่ี 1 ประเด็นความม่ันคง  
  เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯ ป 2565  
  010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย พรอมธำรงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลักของ
ชาติ สถาบันศาสนา เปนท่ีเคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 
 1. โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยง โดย
แนวทางสันติวิธ ี
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      2. โครงการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใหมีคุณภาพ 
 2) แผนแมบทท่ี 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
  เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯ ป 2565  
   110301 วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจัก
คิด วิ เคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ 
ในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีทักษะอาชีพสูงตามความตองการตลาดแรงงาน 
      3) แผนแมบทท่ี 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
  เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯ ป 2565  
       120101 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และ
ทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล 
    2. โครงการสงเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนท่ีฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
    3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียบนการสอนสำหรับศตวรรษท่ี 21 
 

4. แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ดาน พรอม
กับแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ (ฉบับปรับปรุง) เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ ราง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ดาน ตามท่ีคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตรชาติพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 ไดแก 1) ดานการเมือง 2) 
ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ 12) ดานการศึกษา และ 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 2. เห็ นชอบแนวทางการขับคลื่ อนแผนการปฏิ รูปประเทศฯ (ฉบับปรับปรุง)  
และกิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock)
สาระสำคัญท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  2.1 การดำเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม ใหดำเนินการคูขนานกับ
กิจกรรม Big Rock โดยหนวยงานรับผิดชอบหลักรบัไปดำเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหนวยงาน 
     2.2 สำนักงบประมาณใหความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดำเนิน
โครงการภายใตกิจกรรม Big Rock เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม  
 2.3 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 2 คณะ และหนวยงานหลัก 36 แหง รับผิดชอบ 62 
กิจกรรม Big Rock ท่ีมีเปาหมายสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศ ท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทฯ รวมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ใหแลวเสร็จภายในป 
2565 โดยมีกฎหมายท่ีตองจัดทำหรือปรับปรุง รวมท้ังสิ้น 45 ฉบับ 
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 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของและสนับสนุนเปาประสงค
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 10 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการเมือง (2) ดานการ
บริหารราชการแผนดิน (3) ดานกฎหมาย (5) ดานเศรษฐกิจ (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม (8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ดานสังคม (11) ดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ดานการศึกษา (13) ดานวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    
 1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการเมือง 
     เปาประสงค เพื ่อสรางความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงและเกิด
ความสามัคคีปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ ตลอดจนเพื่อใหพรรคการเมืองและนักการเมือง 
ยึดม่ันในประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนหลกั  

   กิจกรรม Big Rock ดานการเมือง ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 และ 3 
    (1) การสงเสริมความรูทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข       
     (2) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ทุกระดับ  
    (3) การสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ  
  (4) การสงเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง  
    (5) การปรับปรุงกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ 
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการบริหารราชการแผนดิน   
    เปาประสงค เพ่ือใหความสำคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ใน
ทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม และทิศทางท่ีกำหนดไวตามยทุธศาสตรชาติ 
    กิจกรรม Big Rock ดานการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของท้ัง 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลีย่นรูปแบบการบริหารงานและการบรกิารภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล  
  (2) จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐให มีความยืดหยุน คลองตัว 
และเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพ่ือใหไดมา 
และรักษาไวซ่ึงคนเกง ดี และมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน  
    (5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ และการเบิกจายเงินเพ่ือใหเกิดความ
รวดเร็ว คุมคาโปรงใส ปราศจากการทุจริต 
    3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานกฎหมาย 
     เปาประสงค เพ่ือใหเกิดผลอันพึงประสงคในการมีกฎหมายท่ีดีและมีเพียงเทาท่ี
จำเปนตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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      กิจกรรม Big Rock ดานกฎหมาย ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 และ 3 
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอการ
ดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและเปน
รูปธรรม 
    (2) จัดให มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา  
ท่ีไมใชความผิดรายแรงใหเปนโทษปรับเปนพินัย เพ่ือลดผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
(3 ) จัดให มีกลไกกำหนดใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีควบคุม กำกับดูแล  
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใชกฎหมาย 
     (4) จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอรางกฎหมาย  
     (5) จัดทำประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกัน  
เพ่ือความสะดวกในการใชงาน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานเศรษฐกิจ 
    เปาประสงค เพ่ือยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญ
และความเขมแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสราง และกลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศตามหลักแนวคิดการบริหารงานคุณภาพท่ีมีบทบาทสำคัญตอการขับเคลื่อน
ประเด็นปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำใหเกิด 
ผลสมัฤทธิ์  
    กิจกรรม Big Rock ดานเศรษฐกจิ ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 
    (1) การสรางเกษตรมูลคาสูง  
      (2) การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวคุณภาพสูง  
    (3)  การเพ่ิมโอกาสของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม  
และบริการเปาหมาย  
    (4) การเปนศูนยกลางดานการคาและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 
   (5) การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
    เปาประสงค เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษา และ
ฟนฟูอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณยั่ งยืน เปนฐานการพัฒนาประเทศ 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดลอม พรอมทั้งเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใช
ประโยชนลดความขัดแยงของการพัฒนาที่ใชฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบตอ
สิ ่งแวดลอมและลดภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 4 
กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 
    (1) เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีปาไมใหไดตามเปาหมาย  
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     (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
      (3) การบริหารจัดการน้ำเพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน  
     (4) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
  8) แผนการปฏิร ูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด านสื ่อสารมวลชน  เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     เปาประสงค เพ่ือมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพในการทำหนาท่ีของสื่อ
บนความรับผิดชอบกับการกำกับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพ้ืนท่ีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอยางมี
จรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวาเสรีภาพของ
การสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และมุงเนนใหสื่อเปนโรงเรียนของ
สังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี  
     กิจกรรม Big Rock ดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย  
3 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 
    (1 ) การพ ัฒนาระบบคล ังข อม ูลข าวสารเพื ่อการประชาส ัมพ ันธ เช ิงร ุก 
และการจัดการ  
     (2) การกำกับดูแลสื่อออนไลน 
     (3) การยกระดับการรูเทาทันสื่อ 
    9) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานสังคม 
     เป าประสงค  เพ่ื อแก ไขปญหาความยากจนและความเหลื่ อมล้ ำในสั งคม  
การคุมครองกลุมเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร 
และแหลงทุนของประชาชน  
     กิจกรรม Big Rock ดานสังคม ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 และ 3 
     (1) การมีระบบการออมเพ่ือสรางหลักประกันรายไดหลังวัยเกษียณท่ีเพียงพอ 
และครอบคลุมในกลุมแรงงานท้ังในและนอกระบบ  
     (2) ผลักดันใหมีฐานขอมูลทางสังคมและคลังความรูในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหสามารถจัด
สวัสดิการและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ ท่ีตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย  
     (3) การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ เพ่ือใหคนพิการไดรับสิทธิ สวัสดิการ 
และความชวยเหลือไดอยางครอบคลมุและท่ัวถึง  
     (4) การสรางกลไกท่ีเอ้ือใหเกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง  
     (5) การสรางมูลคาใหกับท่ีดินท่ีรัฐจัดใหกับประชาชน 
   11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด านการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เปาประสงค เพ่ือแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการสงเสริม สนับสนุน 
และใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม
การบ ริห ารจั ดการของหน วยงานภ าครัฐและภ าค เอกชน  โดย เฉพ าะการปฏิ บั ติ ห น า ท่ี  
ดวยความซ่ือสัตยสุจริตของบุคลากรใชดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกำกับ
กิจการท่ีดีอยางแทจริง รวมถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึง 
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และตรวจสอบไดและสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริตเพ่ือขจัดปญหา
การทุจริตท่ีเก่ียวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 และ 5 
    (1 ) ส ง เส ริมการ มีส วน ร วมของภ าคประชาชน ในการต อต านการ ทุ จริต 
    (2 ) พั ฒ น าระ บ บ คุ ม ค รอ งผู แ จ ง เบ าะแ ส ก าร ทุ จ ริ ต ท่ี มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  
     (3) พัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริต
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
      (4) พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน  
      (5) พัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ 
 12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการศึกษา  
   เปาประสงค เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ 
ศึกษา มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษา
และสรางเสริมธรรมภิบาล ซ่ึงครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิต  
 ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับยุทธศาสตรชาติ 
   1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
ขอ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ขอ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 ขอ 4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขอ 4.1 การ
ลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  ขอ 4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีขอ 4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 
  ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 
   1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
1.1 เด็กเกิดอยางมี คุณภาพ มี พัฒนาการสมวัย สามารถเข าถึงบริการ ท่ี มี คุณภาพมากข้ึน  
1.2 วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู  
มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานรวม กับผู อ่ืน ได อย างมีประสิทธิผลตลอดชี วิตดี ข้ึน  1 .3 แรงงาน มี ศักยภาพในการ 
เพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 1.4 
มีคนไทยท่ี มีความสามารถและผู เชี่ ยวชาญตางประเทศเขามาทำวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี   
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ิมข้ึน 1.5 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มี
ทักษะการดำรงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคม
เพ่ิมข้ึน 
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   2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 2.1 คนไทยไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจาเปนของโลกศตวรรษ 
ท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  
   3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพ่ือใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ดานการศึกษา ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับ
ปฐมวัย (หนวยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธกิาร) 
    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจยัและนวัตกรรม) 
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเนนการฝก
ปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ นำไปสูการจางงานและการสรางงาน (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวง 
ศึกษาธกิาร) 
    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน   
อุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่ งยืน  
(หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 
 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเก่ียวของและสนับสนุน  
ในข้ันตอนของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1, 2 และ 3 ดังนี ้
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับ
ปฐมวัย (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการปองกัน (Prevention) และการแกไข (Correction) 
ปญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ีและตนสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหนาและการระดมการมีสวนรวมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรูทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูใหมีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูกับภาคีเครือขายตาง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
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   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประชุมหนวยงานผูรับผิดชอบ ติดตาม
ความคืบหนาในการดำเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 
  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ดานกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความตองการจำเปน 
  ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชวยเหลือ ครู 
และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศกตามความตองการจำเปน 
     ข้ันตอนท่ี 4 การสงเสริม สนับสนุนระบบกลไกใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามชวยเหลือครูใหม  ครู ท่ีไม มีวุฒิทางการศึกษา  
ครูท่ีมีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ครูและสถานศึกษาใน
ทองถ่ินยากจน หางไกลและทุรกันดาร อาทิ การรวมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional 
Learning Community & Continuous Professional Development)  ก า ร ศ ึก ษ า อ บ ร ม  
และแพลตฟอรมกระบวนการจัดการเรียนรูการบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
     ข้ันตอนท่ี 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ข้ันตอนท่ี 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะท่ีไดรับการปรับปรุง
ใหมและการคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเปนสวนสำคัญในการประเมินและ
การปรับปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
   13) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
     เปาประสงค เพื ่อใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ฐานวัฒนธรรม ประชาชนออกกำล ังกายและเล นกีฬาอยางสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรอบรู  
ดานสุขภาพเพื ่อพัฒนาสุขภาพใหแข็งแรง และเปนฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และกำลังคน 
ของประเทศมีทักษะท่ีเอ้ือตอการสรางผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    กิจกรรม Big Rock ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย 
ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 และ 5 
    (1) การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกชวงวัย ผานการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและ
การใชกลไกรวมระหวางภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน  
     (2) การพัฒนาการเรียนรูและเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ (ข้ันตอน
ท่ี 2 สรางความตระหนักและจูงใจใหเด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญ และสืบสาน รักษา และตอยอด
ทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของคนแตละพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศ) 
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     (3) การสงเสริมประชาชนเปนศูนยกลางในการสรางวิถีชีวิตทางการกีฬาและการ
ออกกำลังกายอยางท่ัวถึงและเทาเทียม และการสรางโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ  
     (4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลั งคนของประเทศแบบบู รณาการ  
     (5) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ (ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนาทักษะ ดิจิทัล
ใหกับคนทุกชวงวัยอยางเหมาะสม) 
 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ.2560-2564)  

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ.2560-2564) สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะ 5 ป  ซ่ึ งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 20 ป  สู การปฏิบั ติอย างเปนรูปธรรม  
เพ่ือเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว  
มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ .2561 -2580 และอีก 4 ย ุทธศาสตร ที ่เป นป จจ ัยสน ับสน ุน  ซึ ่งภารกิจสำน ักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายรวม 10 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที ่  
1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  ยุทธศาสตร ท่ี  2) การสรางความเปนธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตรท่ี 3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน 
ไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย ยุทธศาสตรท่ี 7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ยุทธศาสตรท่ี 8) การ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตรท่ี  9) การพัฒนาภาค เมือง  
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 10) ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
6. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเปน แผน
หลักของชาติ ท่ี เปนกรอบทิศทางการดำเนินการปองกัน  แจงเตือน แก ไข หรือระงับยับยั้ ง 
ภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไวซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซ่ึง ภารกิจ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเก่ียวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแกนโยบายท่ี  
1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดรับดวย แผนท่ี 3) แผนการเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นโยบายท่ี 2) 
สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ สอดรับดวยแผนท่ี 6) แผนการสราง
ความสามัคคีปรองดอง นโยบายท่ี 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
สอดรับดวย แผนท่ี 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต นโยบายท่ี 5) สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบาย
ท่ี 8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน สอดรับดวยแผนท่ี 10) แผนการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด นโยบายท่ี 9) เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวยแผนท่ี 11)
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แผนการเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายท่ี 10) เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซ
เบอร สอดรับดวยแผนท่ี 15) แผนการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 
 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญ ญัติแห งชาติ   
เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ซ่ึงภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเก่ียวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้  
 นโยบายหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายหลักท่ี 2 การ
สรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลัก 
ท่ี 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดี ท้ังดาน
คุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซ่ือสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมี 
สวนรวมทำประโยชนใหประเทศและการเปนพลเมืองดี) นโยบายหลักท่ี 4 การสรางบทบาทของไทย 
ในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแขงขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเท่ียว) 
นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค (6.1 สงเสริมพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะนาอยูท่ัวประเทศ) นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ ใหม  8.5 วิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะ 
ทุกชวงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักท่ี 9 การ
พัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สรางหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักท่ี 
10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน นโยบายหลัก
ท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต นโยบาย
เรงดวนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี  21 นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริต 
และประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเรงดวนท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขใน
พ้ืนท่ีชายแดนภาคใต นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
 

8. เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

   การประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – 
UNGA) เม่ือวัน ท่ี  25 กันยายน 2558 ผูน ำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย  
รวม 193 ประเทศ ไดลงนามรับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals; SDGs) ทดแทนเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; 
MDGs) ซ่ึงหมดอายุลงในป 2558 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนจะถูกใชเปนเครื่องกำหนดทิศทาง 
การพัฒนาท้ังของประเทศไทยและของโลกจนถึงป ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา  
15 ป ท่ีประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goal) 169 เปาประสงค (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล อันเปนสามเสาหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
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โดยมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไมท้ิงใครไวเบื้องหลัง ไมทำลาย
แหลงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหความสำคัญมากยิ่งข้ึนตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวนซ่ึง
จะตองรวมขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ประเทศไทยไดกำหนดกลไกการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืนในรูปแบบ
คณะกรรมการ โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  (มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน : กพย. เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการรางแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามท่ี สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสำหรับ
ประเทศไทยรวมกับหนวยงานตาง ๆ 
 3. เห็นชอบใหยกเลิกการดำเนินงานตาง ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการตาง ๆ ภายใต
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีไดเคยมีขอสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดำเนินงานใหสอดคลองกับรางแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ราง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย ประกอบดวย 
 1. การสรางการตระหนักรู 
   2. การเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนกับยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี 2  
และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติ
เชิงนโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผูแทนสวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ : กรรมการ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่ งยืน เปนกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตรดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ รวม 4 คณะ 
ประกอบดวย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนผานการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ ดวยหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการ
พัฒนาระหวางประเทศ) 
   กพย. ไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงาน
หลักการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
   1. รายเปาหมายหลัก (Goal) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลัก ประกันวา
ทุ ก ค น มี ก าร ศึ ก ษ า ท่ี มี คุ ณ ภ าพ อ ย า งค รอ บ ค ลุ ม แ ล ะ เท า เที ย ม  แ ล ะส นั บ ส นุ น โอ ก าส 
ในการเรียนรูตลอดชีวิต     
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    2. รายเปาหมายยอย (Target) ท่ี 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เปาหมายยอย 4.1 : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการ
เรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ. 2573 
     เปาหมายยอย 4.2 : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหเด็ก
เหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป 2573 
    เปาหมายยอย 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผูใหญท่ีมีทักษะท่ีเก่ียวของ รวมถึงทักษะ
ทางดานเทคนิคและอาชีพสำหรับการจางงาน การมีงานท่ีมีคุณคา และการเปนผูประกอบการภายในป 2573 
 เปาหมายยอย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศดานการศึกษาและสรางหลักประกัน วา
กลุมท่ีเปราะบางซ่ึงรวมถึงผูพิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับ อยาง
เทาเทียม ภายในป พ.ศ. 2573 
   เปาประสงคท่ี 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนสูง 
ท้ังชายและหญิง สามารถอานออกเขียนไดและคำนวณได ภายในป 2573  
   เปาประสงคท่ี  4.7  สรางหลักประกันวาผู เรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะ 
ท่ีจำเปนสำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
และการมีวิถีชีวิตท่ียั่ งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรม 
แหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป 2573 
   เปาประสงคท่ี 4.A  สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาท่ีออนไหวตอ
เด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
     เปาประสงค ท่ี 4.C  เพ่ิมจำนวนครูท่ี มีคุณวุฒิ  รวมถึงการดำเนินการผานทาง 
ความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนา
นอยท่ีสุดและรัฐกำลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 
      ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของกับเปาหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน รายเปาหมายหลัก (Goal) ท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ
อยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตและทุกรายเปาหมายยอย 
(Target) ท่ี ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร เป น ห น ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น ห ลั ก 
การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

9. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)  

    แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทาง  
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค ใน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ใหมีสมรรถนะในการ
ทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการ 
ศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลกัสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For 
Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายไดและวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดย
นำยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ื อพัฒนาคนไทยให เป นพลเมืองดี  มี คุณ ลักษณ ะ ทักษะและสมรรถนะ 
ท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ
ยุทธศาสตรชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จรยิธรรม รูรักสามัคคี 
และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางและความเหลื่อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จ ังห ว ัด ช า ย แ ด น ภ าค ใต แ ล ะ พื ้น ที ่พ ิเศ ษ ได ร ับ ก า รศ ึก ษ าแ ล ะ เร ีย น รู อ ย า งม ีค ุณ ภ าพ  
3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภยัคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและ
สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 3) ยกระดับ
ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ส ง เส ร ิม โอ ก าส ใน ก า ร เข า ถ ึง ก า ร ศ ึก ษ า ใน พื ้น ที ่พ ิเศ ษ  (พ้ื น ท่ี สู ง  พ้ื น ท่ี  
ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ มชนชายขอบและแรงงานตางด าว) 4) พ ัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแล 
และปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัย
พิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสราง         
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 เปาหมาย 1) กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงาน 
ท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
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 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ
ตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนา 
กำลังคนที ่มีความเชี ่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง 
องคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 เปาหมาย 1) ผู เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 
และคุณลักษณะท่ีจำเปน ในศตวรรษ ท่ี  21 2) คนทุกชวงวัย มี ทักษะความรูความสามารถ 
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  
3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู  สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู มี คุณภาพ 
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 5) ระบบและกลไก 
การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนา
แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 3) สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานยิมของคนไทยใหมี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและ
ประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนา
คุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการ ศึกษา 
 เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) 
ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูล 
ดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 
 ยุทธศาสตรที ่ 5 การจัดการศ ึกษาเพื ่อสรางเสริมค ุณภาพชีว ิต ที ่เป นมิตร 
กับส่ิงแวดลอม 
 เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ี
สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่ งแวดลอม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิต 2) ส งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  แหลงเรียนรู  และสื่อการเรียนรู  
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู 
งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธภิาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผล
ตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ 
5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญ
กำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3 ) ส งเสริมการมีส วนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  
4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 

10. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธกิาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) ไดประกาศนโยบาย
และจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพ่ือ
มุงม่ันดำเนินการภารกิจกระทรวงศึกษาธิการบังเกิดผลสัมฤทธิ์สอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติดาน
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  
  1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน 
โดย มุ งปฏิ รูปองค การเพ่ื อหลอมรวมภารกิจและบุ คลากร เชน  ด านการประชาสั ม พันธ   
ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ 
รวมท้ังการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 
 2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู   
โดยมุงใหครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบาย
การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเขาใจ Supply 
และตอบโจทย Demand โดยใหทุกหนวยงานพิจารณาวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางรอบดาน ครบถวน 
รวมกันพิจารณาหาแนวทาง ข้ันตอน และวิธีการดำเนินการรวมกันแบบบูรณาการ การทำงานทุกภาคสวน 
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 จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565    
 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย    
    1. ICT (Information and Communication Technologies) เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ 
และการสื่อสาร ประกอบดวย 7 เรื่องยอย ไดแก (1) Data Center ศูนยขอมูลกลาง (2) Big Data 
ขอ มูลขนาดใหญ  (คลั งข อ มูล  การนำขอ มูลมารวมกัน ) (3) Platform (e-library e-learning  
และ Teaching Resource Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบ
บริหารจัดการหองเรียน School และ Classroom Management และ (7) โครงสรางพ้ืนฐาน 
Infrastructure (Internet) 
     2. การจัดการองคความรูและยกระดับทักษะท่ีจำเปน เนนพัฒนาความรูและสมรรถนะดาน 
Digital Literacy สำหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันตามระดับและประเภทของการจัดการ ศึกษา เชน 
STEM Coding เปนตน 
     3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ไดแก โลกทัศน 
อาชีพ การเสริมทักษะใหม (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหมท่ีจำเปน (Re-Skills) ใหแก กลุมเปาหมาย 
ประกอบดวย (1) ผูอยูในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผูอยูนอกระบบ
การศึกษา (3) วัยแรงงาน  (4) ผูสูงอายุ เพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพท่ีเกิดข้ึนใหม (Digital Disruption) โดยเนนเพ่ิมบทบาทของ กศน.
ในการ Re-Skills ดานอาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    4. การตางประเทศ เนนภารกิจท่ีตองใชความรวมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู
ชาวตางชาติใหแกสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษา 2 ดานหลัก ๆ ไดแก (1) ดานภาษาตางประเทศ และ (2) ดานวิชาการ โดยเฉพาะ
อาชีวศึกษา 
    5. กฎหมายและระเบียบ เนนแผนงาน 2 เรื่อง ท่ีบรรจุอยูในแผนการปฏิรูปประเทศ 
ดานการศึกษา ประกอบดวย เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก – 
การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ แกไขและปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวของ – การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา – การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต – การทบทวนและปรับปรุง แผนการศึกษาแหงชาติ – 
การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสรางของหนวยงาน
ใน ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ป ร ะ เด็ น ป ฏิ รู ป  3 ป ร ะ เด็ น  ได แ ก  ส ถ าน ศึ ก ษ า 
มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสรางของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
   6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของ 
แตละหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไมใหเกิดความซ้ำซอนในการจัดฝกอบรมใหแตละ
กลุมเปาหมาย และใชประโยชนจากสถาบันพัฒนาท่ีมีอยูแลว เชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย  
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปนหนวยงานกลางในการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะใหแก
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผูบริหารหนวยงานทุกระดับ ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ  
ทุกประเภท ครู อาจารย และบุคลากรอ่ืน )ๆ รวมท้ังพัฒนายกระดับใหเปนสถาบันฝกอบรมระดับนานาชาต ิ
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    7. การประชาสัมพันธ โดยจัดตั้ งศูนยประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ  
เปนหนวยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา 
(Content) เพ่ือเผยแพรผลงาน กิจกรรมและการเขารวมงานตาง ๆ ของทุกหนวยงานในภาพรวม 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการ 
ศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 
    9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
    10. การรับเรื่องราวรองทุกขท่ีเก่ียวของกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยี 
มาใชในการบริหารจัดการ เชน การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแกไขปญหาเบื้องตน (Call Center ดาน
กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวรองทุกข 
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
     11. การปฏิรูปองคการและโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ 
    12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือใหมีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงข้ึน 
    13. การศึกษายกกำลังสอง โดย - พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจำเปนเพ่ือทำ
หนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผาน
เว็บไซต http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางใหภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา 
เพ่ือใหผูเรียน ครูและผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูท่ีหลากหลายและตลอดเวลา ผาน
แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – 
ให ผู เรียน  ครู  ผู บ ริห ารทางการศึกษามีแผนพัฒ นารายบุ คคลผ านแผนพัฒ นารายบุ คคล  
สูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) – จัดทำ “คู มือมาตรฐาน
โรงเรียน” เพ่ือกำหนด ใหทุกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานท่ีจำเปน 
   การสรางความสามารถในการแขงขัน 
     - มุงเนนการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำดวยคุณภาพ โดยสรางคานิยม
อาชีวศึกษาและเติมเต็มชองวางระหวางทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิ
ภาคีสู คุณภาพมาตรฐาน เนนรวมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) 
ขับเคลื่อนความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสูมาตรฐานนานาชาติ 
    - มุงเนน Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมท้ัง
ผลิ ตกำลั งแรงงาน ท่ี มี คุณ ภ าพตามความ เป น เลิ ศของแต ละสถาน ศึกษาและตามบริบท 
ของพ้ืนท่ี เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 
   - มุงเนนพัฒนาศูนยประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สูมาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุใหม รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพ่ือมุงสู
การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 
    - มุงเนนพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษา ใหเปนผูประกอบการ พัฒนาทักษะการ
เรียนรูผู เรียนเพ่ือการดำรงชีวิตให มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษ 
ท่ี  21 (Technical Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) ร ว ม ท้ั ง  
ใหความรวมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนผานการฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ
และการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ 
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    - มุงเนนการเพ่ิมปริมาณผูเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สรางภาพลักษณสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดใหผูท่ีสนใจเขามาเรียน สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมี
คุณภาพ และจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัย 
   การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    - ขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 
    - สงเสริมใหผู เรียนท่ียุติการศึกษา ท้ังกอนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
   การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม    
ท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
    - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปน
อาชพี และสรางรายได 
   การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
    - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    - ปฏิรูปองคการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนเอกภาพของหนวยงาน 
    - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคและขอจำกัด  
ในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
    - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ 
    - พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 
 การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 
 1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนน  
เปนกรอบแนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว 
   2. ให มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย 
และจุดเนนสู การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยใหผู ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน 
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการ 
และผู ชวยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล 
ในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
   3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูล
และดำเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ัง
รายงานตอคณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการตามลำดับ 
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11. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค มี 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคใตชายแดน  
 ภาคตะวันออก 
 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยรักษา 
ฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีมีอยูใหเติบโตอยางยั่งยืน และสรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันและสนับสนุนใหประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก 
พ้ืนท่ีฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  
 1. พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความ
ทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน  
   2. พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สากล  
 3. ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
 4. พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน  
 5. แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษใหมี 
 ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
12. แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏพล ทีปสุวรรณ) ใหความเห็นชอบ 
ในหลักการสาระสำคัญ ราง แผนปฏิบัติราชการ ประจำป พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 
 วิสัยทัศน 
 “พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม  มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ 
และมีทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปญญา”  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร 
เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 
 เปาประสงครวม  
 1. ผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
   2. ผู เรียนไดรับการปลูกจิตสำนึกท่ีถูกตองเก่ียวกับความม่ันคง และรู เทาทันตอ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม 
   3. ผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีสมวัย 
    4. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู เรียนทุกคนได รับโอกาสเข าถึงบริการทางการศึกษาท่ี มี คุณภาพอยางท่ัวถึง  
และเหมาะสมกับชวงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลพหุปญญาของผูเรียน 
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 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาด แรงงาน 
   8. องคความรู สิ่งประดิษฐ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช
ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพ้ืนท่ี ตอบสนองความตองการของผูเรียน 
 
 ประเด ็นยุทธศาสตรและแผนงานภายใตประเด็นยุทธศาสตร (5 ประเด็น  
35 แผนงาน) 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู การวดัและประเมินผล (7 แผนงาน) 
 แผนงานท่ี 1 สรางความตระหนักรู ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ   
และสงเสริมความเปนพลเมืองดี 
 แผนงานท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองการสรางทักษะภาษา ทักษะดิจิทัล ทักษะ
อาชีพ และพหุปญญา 
 แผนงานท่ี 3 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกระดับ 
 แผนงานท่ี 4 สงเสริมจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง (Active learning)
 แผนงานท่ี 5 สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 
 แผนงานท่ี 6 สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 แผนงานท่ี  7 ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการวัดผล การประเมินผลผู เรียน 
และสถานศึกษาใหมีความเหมาะสม 
  2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน) 
 แผนงานท่ี 8 ปรับบทบาทและเพ่ิมสมรรถนะครูใหเปนครูยุคใหม 
 แผนงานท่ี 9 จดัหาครูตางประเทศท่ีมีความสามารถสงูใหแกสถานศึกษา 
 แผนงานท่ี 10 พัฒนาทักษะความเปนมืออาชีพใหผูบริหารสถานศึกษาและผูปฏิบัติงานทุกสายงาน 
 แผนงานท่ี 11 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูใหเหมาะสม 
   แผนงาน ท่ี  12 จั ดทำแผนการใช อั ตรากำลั งครู  และส งเสริมขวัญ กำลั งใจ 
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
   3. เพ่ิมโอกาสใหผู เรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต              
(5 แผนงาน)  
   แผนงานท่ี 13 สงเสริมการสรางทักษะวิชาชีพ และการดำรงชีวิต 
 แผนงานท่ี 14 พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยและเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม
 แผนงานท่ี 15 สนับสนุนและเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแกผูเรียน 
  แผนงานท่ี 16 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเปนหลักประกันแก
ผูเรียนท่ีดอยโอกาส 
    แผนงานท่ี 17 พัฒนาระบบเทียบโอนหนวยกิจผลการเรียน ความรูและประสบการณ 
ท่ีเหมาะสม 
   4. สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (5 แผนงาน)  
   แผนงานท่ี 18 จัดหาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหแกทุกสถานศึกษา 
 แผนงานท่ี 19 สงเสริมระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรู 
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 แผนงานท่ี 20 จัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล  
 แผนงานท่ี 21 จัดทำระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาในระดับประเทศ   
 แผนงานท่ี 22 พัฒนาระบบฐานขอมูลพหุปญญาของผูเรียนเปนรายบุคคล 
    5.  ผลิตกำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ (7 แผนงาน) 
   แผนงานท่ี 23 เพ่ิมปริมาณผูเรยีนอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด 
 แผนงานท่ี 24 ผลิตบุคลากรท่ีเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการท่ีตอบสนอง เขต
เศรษฐกิจพิเศษ     
 แผนงานท่ี 25 ผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองการสงเสริมผลิตภาพภาคการเกษตร 
 แผนงานท่ี 26 สงเสริมผูเรียน ใหมีทักษะในการเปนผูประกอบการธุรกิจ  
 แผนงานท่ี 27 สนับสนุนผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษตามพหุปญญา 

 แผนงานท่ี 28 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย 
 แผนงานท่ี 29 สงเสริมการวิจัย สรางองคความรู ดานการพัฒนาพหุปญญาของผูเรียน 
 6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ ศึกษา    
(6 แผนงาน) 
   แผนงานท่ี 30 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 แผนงานท่ี  31 นำการศึกษามาสนับสนุนการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 แผนงานท่ี 32 สงเสริมภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 แผนงานท่ี  33 ขยายผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดในรูปแบบพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 แผนงานที่ 34 ปรับปรุงโครงสรางใหมีเอกภาพและออกแบบระบบบริหารงานให
มีประสิทธิภาพ 
   แผนงานท่ี 35 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมีความเหมาะสม 
  

13. อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
               สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เปนหนวยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทำหนาท่ี
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือ
ภาคสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี มีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  1. กำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
ทิศทางพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืนๆ  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและ
ชุมชนในแตละพ้ืนท่ี 
  2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา 

  3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

   4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
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   5. ประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการ
พัฒนาอยางบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนหลัก 
   6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

14. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสำนกังานศึกษาธิการภาค 9 

         ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน (SWOT Analysis)    
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดดำเนินการวิ เคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน              
เพ่ือประกอบการกำหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและการวางแผนดำเนินงานของหนวยงานท่ีเหมาะสมตอไป 

 

จุดแข็ง 
1. คุณภาพการศึกษาบางรายวิชามีผลสัมฤทธิ์สูงระดับประเทศ  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ในทุกวิชาของทุกระดับชั้นของจังหวัดจันทบุรี 
และตราด มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศและระดับภาค ยกเวนเพียง วิชาวิทยาศาสตรในชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 

  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของจังหวัดนครนายก
ในวิชาภาษาอังกฤษคาเฉลี่ยสูงกวาระดับภาค 

     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของจังหวัดนครนายก
ในทุกวิชามีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศและระดับภาค 

  2. โครงสรางการบริหารงานเปนระบบ มีการดำเนินงานตามระเบียบและตาม
กฎหมายกำหนด       
                   - การกำหนดบทบาท อำนาจหนาท่ีและการมอบหมายงานใหแกบุคลากรทุกระดับชัดเจน              
                  - การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานจัดไดตรงตามความรู ความสามารถและสมรรถนะ 

  3. เปนแหลงเพาะปลูกผลไมหลักของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซ่ึงมี
ปริมาณการผลิตมากพอสำหรับใชบริโภคภายในประเทศ และสงออกไปยังตางประเทศ ซ่ึงสรางรายได
ใหแกทองถ่ินจำนวนมาก และยังเปนแหลงผลิตผลไมและพืชผักท่ีมีเอกลักษณ เชน สมโอและมะยงชิดของ
จังหวดันครนายก ไผตงของจังหวัดปราจีนบุรี และแคนตาลูปของจังหวัดสระแกว เปนตน  
  4. เปนแหลงผลิตสมุนไพรของประเทศไทย และผลิตภัณฑดานสมุนไพรท่ีมีศักยภาพ
และมีชื่อเสียงของประเทศ (จังหวัดปราจีนบุรี/จังหวัดสระแกว/จังหวัดจันทบุรี) โดยจังหวัดปราจีนบุรี
ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 4 เมืองสมุนไพรของประเทศ (Herb City) ภายใตแผนแมบทวาดวยการพัฒนา
สมุนไพรแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 มีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เปนตนแบบ
ในการผลิตยาสมุนไพร เปนหนวยบริการท่ีมีการขับเคลื่อนการใชสมุนไพร การพัฒนางานวิจัยและการ
ถายทอดองคความรู โรงพยาบาลแพทยแผนไทยวัฒนานคร และโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว
เปนหนวยในการรักษาพยาบาล เปนศูนยเรียนรูดานการแพทยแผนไทย และสมุนไพรไทย และ
โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ท่ีสงเสริมแพทยแผน
ไทย จะเห็นไดวาในกลุมภาคตะวันออก 2 นั้นมีการวางพ้ืนฐานในการท่ีจะพัฒนาสมุนไพรไดท้ังตนทาง 
กลางทาง และปลายทาง ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสูมาตรฐานสากล สรางโอกาสใหผลิตภัณฑสมุนไพร
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แขงขันในตลาดตางประเทศ สรางรายไดใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีสำหรับกลุมผูปลูกสมุนไพรสงเสริมชุมชน 
และการพัฒนาสูการเปนเมืองสมุนไพรแหงเอเชียตอไป 

5. แหลงประมงและปศุสัตว โดยมีพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีเหมาะแกการทำประมงน้ำลึก 
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด สวนในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกวมี
การเลี้ยงโคมากท่ีสุดในกลุมจังหวัดในบริเวณพ้ืนท่ีอำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา และอำเภอวังน้ำเย็น 
และจังหวัดปราจีนบุรีเปนแหลงผลิตกุงขาวน้ำจืด และเลี้ยงไกไขท่ีสำคัญ 

 6. มีแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร วัฒนธรรม อยูในพ้ืนท่ีจำนวน
มาก ท้ังการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรโดยเฉพาะโบราณสถานแบบ
อารยธรรมทวารวดีและอารยธรรมขอมในจังหวัดสระแกวและปราจีนบุรี โดยมีแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ
ในแตละจังหวัด ดังนี้ 

 จังหวัดจันทบุรี เปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียว (Destination) ทางทะเล และ
ทางธรรมชาติท่ีสำคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติประเภทปาเขา น้ำตก อุทยานแหงชาติ และทะเล
มากพอท่ีจะดึงดูดและใหบริการนักทองเท่ียวไดโดยมีพ้ืนท่ีหลายแหงท่ีมีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติท่ี
เหมาะตอการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ท่ีสามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลาย ท้ังการทองเท่ียว
แบบผจญภัย ทัวรปา ลองแกง เชน อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ การลองแกงท่ีอำเภอโปงน้ำรอน 
จันทบุรี ตลอดจนในชวงฤดูผลไมจะเปนชวงท่ีจูงใจใหนักทองเท่ียวไดเขาเท่ียวชมสวน และบริโภคผลไม
ราคาถูก 

 จังหวัดตราด เปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวทางทะเล และทางธรรมชาติ
เชนเดียวกับจังหวัดจันทบุรี ไมวาจะเปนหมูเกาะชาง เกาะกูด หมูเกาะรัง แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ    
ปาชายเลนบานเปร็ดใน - แหลมศอก หมูบานชาวประมงท่ีเกาะชางและเกาะกูด ศูนยราชการุณย
สภากาชาดไทย เขาลาน อุทยานแหงชาติน้ำตกคลองแกว จังหวัดตราด 

 จังหวัดนครนายก มีแหลงทองเท่ียวหลัก คือ แหลงโบราณคดีดงละครอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
อุทยานวังตะไคร เข่ือนขุนดานปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ โรงเรียน      
นายรอย จปร. น้ำตกนางรอง น้ำตกสาลิกา ศูนยดอกไมประดับ เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสำคัญและอยู
ใกลกรุงเทพฯ     

  จังหวัดปราจีนบุรี แหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยาน
แหงชาติปางสีดา และอุทยานแหงชาติทับลาน เปนแหลงโอโซนอันดับเจ็ดของโลก ปจจุบันองคการ
สหประชาชาติไดประกาศใหเปนผืนปามรดกโลก มีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรท่ีสำคัญ ไดแก        
สระมรกต เมืองทวารวดีศ ร ีม โหสถ  ตึก เจาพระยาอภัยภู เบศร และผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย                 
ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร วัดสงางาม และแกงหินเพิง  

 จังหวัดสระแกว มีแหลงทองเท่ียวหลัก ไดแก ตลาดโรงเกลือเปนแหลงสินคามือสองท่ี
ใหญท่ีสุดในภูมิภาค อำเภออรัญประเทศ ปราสาทสด็อกกอกธม หลวงพอทองวัดสระแกว หลวงพอขาว
วัดนครธรรม อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติตาพระยา  ซ่ึงไดรับการประกาศใหเปนสวนหนึ่ง
ของมรดกโลก รวมท้ัง ถ้ำน้ำ ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง น้ำตก เขาตะกรุบ ละลุ อางเก็บน้ำพระปรง น้ำตกวังผา 
น้ำตกลานแกว น้ำตกแควมะคา น้ำตกถ้ำคางคาว 

 7. เปนแหลงแรรัตนชาติท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยเฉพาะจันทบุรีเปนแหลง
เจียระไนอัญมณีท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียง และเปนยานธุรกิจอัญมณีท่ีสำคัญของประเทศ ท่ีสามารถ
สนับสนุนเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาทางดานการทองเท่ียว 
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   8. มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชา ซ่ึงเปนจุดการคาชายแดนท่ีอยูใกลกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล และพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกมากท่ีสุด และท่ีตั้งอยู ในเสนทางสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำใหสามารถเขาถึงตลาดท้ังในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกัมพูชา-เวียดนามได 

  9. เปนท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพ้ืนท่ีติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชา 
และมีดานการคา 5 จุด และมีมูลคาการคาชายแดนฝงกัมพูชาท่ีสูงมากท่ีสุด 
 

จุดออน 
1. คุณภาพการศึกษาในบางสาระวิชาอยูในระดับท่ีตองปรบัปรุง  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาต่ำกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ  

   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของจังหวัดสระแกว และปราจีนบุรี มีคาเฉลี่ย
ต่ำกวาระดับภาคและระดับประเทศ  
         - มีสถานศึกษาบางแหงท่ียังไมผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  

2. นักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค เชน เด็กติดเกมส ทองกอนวัยอันควร         
การทะเลาะวิวาท  

3. อัตราการเรียนตอสายอาชีพของนักเรียนนอยกวารอยละ 50 เนื่องจากนักเรียนและ
ผูปกครองยังไมเห็นประโยชนและคุณคาของการเรียนสายอาชีพ 

4. มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. การใหบริการทางการศึกษาแกเด็กพิการยังไมครอบคลุมและไมท่ัวถึง 
6. โครงสรางองคกรขาดการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานทางการศึกษาในแตละระดับ เชน 

การประสานขอมูล/ทรัพยากรอ่ืนเนื่องจากหนวยงานการศึกษามีตนสังกัดท่ีแตกตางกัน  
7.ขาดแคลนครูผูสอนท่ีตรงวิชาเอก โดยเฉพาะระดับปฐมวัย ทำใหขาดทักษะในการ

พัฒนาศักยภาพปฐมวัยซ่ึงถือวาเปนจุดสำคัญในการเริ่มตนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
8.บุคลากรไมเพียงพอ บางตำแหนง ขาดประสบการณและความตอเนื่องในการสอน 

มีการขาดแคลนบุคลากรในวิชาเฉพาะ เชน ความสามารถดาน ICT และภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ
บุคลากรในสวนของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

9.หนวยงานท่ีจัดการศึกษายังขาด ความพรอมในเรื่องอาคารสถานท่ี สื่อการเรียนการ
สอน บุคลากร ครุภัณฑการศึกษา เพ่ือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน  

10.การจัดการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ยังมีจุดออน ท่ีผูเรียน ขาดทักษะการคิด
วิเคราะห สรุปความ ตลอดจนทักษะการใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร  

11. ครูมีภาระงานอ่ืน นอกเหนอืจากการสอนจึงทำใหการจัดการสอนเรียนการสอนไมเตม็ที  
 12. ขาดแคลนแหลงน้ำ เพ่ือใชอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม    

ภาคการทองเท่ียวหรือบริการ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง แหลงอุตสาหกรรม และแหลง
ทองเท่ียวอยางรวดเร็ว ไดสงผลใหเกิดความตองการใชน้ำเพ่ือนำมาใชในกระบวนการผลิต บริการ และ
อุปโภคบริโภคปริมาณมากกอใหเกิดความขัดแยงเรื่องการใชน้ำ เดิมแหลงน้ำจะถูกใชเพ่ือกิจกรรม
การเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็ก และมีขอจำกัดของภูมิประเทศ ทำใหไมสามารถกอสรางอางเก็บน้ำ
ขนาดใหญได  



 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) สำนกังานศึกษาธกิารภาค 9        หนา | 35  
 

 13. ขาดการบริหารจัดการในเรื่องการเพาะปลูกผลไมท่ีดีและเหมาะสม ทำใหในชวงท่ี
ผลไมออกมามากและกระจุกตัวทำใหผลไมเนาเสียงาย และขาดการวิจัยและพัฒนาท้ังในดานการผลิต
ใหออกผลผลิตนอกฤดู การเก็บรักษา การลำเลียงถึงท่ีหมายกอนการเนาเสีย ถึงแมวากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 จะเปนแหลงเพาะปลูกผลไมหลักของประเทศ แตผลไมเปนผลิตผลท่ีมีชวงระยะเวลาใน
การเก็บเก่ียว ดูแล รักษาจำกัด    เม่ือพนกำหนดจะเสียหาย และเปนผลผลิตท่ีมีชวงฤดูกาล ไมสามารถ
ผลิตออกไดตลอดป และหากเม่ือใด ขาดน้ำ ก็จะทำความเสียหายใหแกสวนผลไมอยางรุนแรง ทำให
ปริมาณผลผลิตไมแนนอน ไมมีเสถียรภาพ   ดานราคา รวมท้ังยังขาดการบริหารจัดการในชวงท่ีผลไม
ออกมามากและกระจุกตัวอยางเหมาะสมและทันเวลาทำใหผลไมเนาเสียงาย และมีปญหาเรื่องคุณภาพ
มาตรฐานไมสม่ำเสมอ เชน การคัดขนาด บรรจุหีบหอ แปรรูป และเก็บรักษา ดังนั้น หากมีโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปข้ึนมารองรับ นอกจากจะเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมถนอมอาหารใหเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีไดแลว ยังเปนการชวยใหผลไมมีราคาและรายไดเกษตรกรดีข้ึน 

 14. เกษตรกรยังขาดปจจัยสนับสนุน ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแขงขันทางการตลาด โดยเกษตรกรสวนใหญยังมีฐานะ
ยากจน และขาดเงินทุนในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได 
นอกจากนี้ ยังตองเชาพ้ืนท่ีเพ่ือทำการเกษตร จึงไมมีแรงจูงใจในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบ
การผลิต 

 15. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท้ังในเชิงเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว การขยายตัว
ของเมือง แหลงอุตสาหกรรม และแหลงทองเท่ียวอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตมากข้ึนตามลำดับ เนื่องจากการขยายตัวทางการผลิต
ท้ังทางดานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ทำใหมีการใชและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังปาไม 
แหลงน้ำ ดิน ทรัพยากรทางทะเล  ไปเปนจำนวนมาก อาทิ การทำลายทรัพยากรปาไม ไดสงผลกระทบ
ไปถึงปญหาความแปรปรวนของลมฟาอากาศ กอใหเกิดภาวะฝนแลงน้ำทวมอยูเสมอ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
จังหวัดจันทบุรี และตราด ทำเกิดความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตร การคมนาคมขนสง การผลิต 
และธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสวนรวมของกลุมจังหวัด การขยายพ้ืนท่ีทำการเกษตรและ
อุตสาหกรรมไปในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม ไดกอใหเกิดปญหามลภาวะ ความอุดมสมบูรณของดินลดต่ำลง
และมีการชะลางพังทลายสูง ความตองการใชน้ำเพ่ือนำมาใชในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภค
บริโภคมีปริมาณมาก กอใหเกิดความขัดแยงเรื่องการใชน้ำ   ซ่ึงแตเดิมแหลงน้ำจะถูกใชเพ่ือกิจกรรม
การเกษตร การทำเกษตรขนาดเล็ก และการอุปโภค บริโภคของชุมชนเทานั้น ปจจุบันตองแยงกันใชน้ำ
ระหวางภาคเกษตร เมือง บริการแกนักทองเท่ียว และอุตสาหกรรมบางสวน แมวาจะไดมีการพัฒนา
แหลงน้ำรองรับไวแลวบางสวนแตดวยขอจำกัดของภูมิประเทศ ทำใหไมสามารถกอสรางอางเก็บน้ำขนาดใหญ
เพ่ิมเติมไดอีก นอกเหนือเข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก เข่ือนนฤบดินทรจินดา จังหวัด
ปราจีนบุรี จึงตองมีการวางทอสงน้ำเชื่อมโยงระหวางอางเก็บน้ำท่ีมีอยูเพ่ือนำน้ำมาทดแทนในบางพ้ืนท่ี
ยามขาดแคลน และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการน้ำใหมากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการจับสัตว
น้ำโดยไมถูกวิธี ทำใหสัตวน้ำตามธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังพ้ืนท่ีปาชายเลนในแตละจังหวัด
ลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากการบุกรุกเพ่ือทำนากุง ซ่ึงยังเปนปญหาท่ีรุนแรงและเรื้อรัง ซ่ึงหากมิได
รับการแกไขจัดการอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก็จะเปนขอจำกัดท่ีสำคัญยิ่งตอการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของกลุมจังหวัด 
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 16. แหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมลง กิจกรรมการทองเท่ียวบางชนิดท่ีมุงแตผลประโยชน 
ประกอบกับพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีขาดจิตสำนึก และความรับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเท่ียวใหคงอยูอยางยั่งยืน ทำใหแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้ยังไมมีการจัดทำมาตรฐาน
และควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการดานการทองเท่ียว ซ่ึงท่ีผานมาผูประกอบการจะกำหนด
กันเองโดยไมมีหลักเกณฑ ทำใหเกิดความไมเปนธรรมแกนักทองเท่ียว ในขณะเดียวกันก็มีปญหาขาด
แคลนบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีมีความรูทักษะ และความเปนมืออาชพีตามมาตรฐานสากล 

 17. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูงข้ึน แรงงานในพ้ืนท่ีไมเพียงพอโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลผลิต 

 

โอกาส 
1. มีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และอารยธรรม      

มีสถานประกอบการจำนวนมากกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ี สงผลใหผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 
2. มีการคมนาคมท่ีสะดวกและหลากหลาย สงผลใหเด็กเดินทางไปยังแหลงเรียนรูได

สะดวกรวดเร็ว 
3. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา สงผล

ใหมีทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึนในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการในพระราชดำริฯในพ้ืนท่ีสงผลใหมีการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา ทำใหนักเรียนไดรับโอกาสและไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตไดอยางสมบูรณและเปน
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

5. จังหวัดในเขตพ้ืนท่ีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับการประกาศจัดตั้งเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดาน 

6. มีนักเรียนจากกลุมประชาคมอาเซียนมาเขาเรียนในพ้ืนท่ีสงผลใหนักเรียนมีโอกาส
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรม 

7. มีสถานประกอบการรองรับการพัฒนาฝมือแรงงานสงผลใหนักเรียนมีแหลงพัฒนา
ทักษะฝมือสูอาชีพอยางชัดเจน 

8. มีโอกาสในการกระจายการขนสงสินคา เนื่องจากท่ีตั้งอยูใกลกับศูนยกลางการ
คมนาคมขนสงทางน้ำ เรือ และอากาศยานของประเทศ โดยตั้งอยูใกลกับทาเรือน้ำลึก และระบบ
โครงขายการขนสงทางถนน รถไฟ และสนามบินท่ีสนับสนุนการเปดประตูการขนสงของประเทศเขาสู
ระบบโครงขายการเดินเรือนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับระบบโครงขายการขนสง
หลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตางประเทศ 

 9 . ความก าวหน าทางเทคโน โลยี อย างรวด เร็ ว  ท้ั ง เทคโน โลยี ส ารสน เทศ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ทำใหมีโอกาสในการปรับกระบวนการผลิต
สินคาท้ังในภาคการเกษตร สมุนไพร การทองเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีจะ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต สงเสริมกระบวนการการผลิตท่ีสะอาด มีสวนชวยประหยัดการใช
ทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษไดมากข้ึน การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน จะสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา สนับสนุนการสรางนวัตกรรม และผลักดันใหเกิดการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย และจะสรางโอกาสการเรียนรูในการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูไดอยาง
กวางขวาง สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
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  10. โครงสรางประชากรท่ีกำลังเปลี่ยนแปลงเปนสังคมผูสูงอายุ ทำใหมีโอกาสในการ
ผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินคาและบริการท่ีสอดคลองกับความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การ
ขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทยพ้ืนบาน สถานท่ีทองเท่ียวและการพักผอน
ของผูสูงอาย ุ

    11. กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ ทำใหเกิดความตระหนักในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันจะสรางกระแสความนิยมบริโภคสินคา 
เชิงอนุรักษและสินคาสุขภาพ ซ่ึงสวนใหญมาจากพืช เชน สมุนไพร จึงเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถ่ินในเรื่องพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพซ่ึงจะเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจไดโดยมีความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบท่ีสำคัญ 

     12. นโยบายการพัฒนาดานนวัตกรรม โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 
4.0 จะนำโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซ่ึงนวัตกรรมจะชวยยกระดับ
คุณภาพของระดับรายไดปานกลาง ไปสู ประเทศท่ีมีรายไดสูง และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) จะทำใหภาคตะวันออก 2 ไดรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ดวย 
     13. มีโอกาสในการพัฒนาการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึนได 
เนื่องจากพ้ืนท่ีใกลกับแหลงขนสงสินคา นอกเหนือจากการมุงพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑทาง
การเกษตรใหเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมโอกาสในการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรเหลานี้ไดนั้น ดวย
ความไดเปรียบของท่ีตั้งท่ีอยูใกลกับแหลงขนสงสินคา และเสนทางคมนาคมขนสงสำคัญตาง ๆ ของ
ประเทศ ไมวาจะเปนท าอากาศยานสุวรรณภู มิ  หรือท าเรือแหลมฉบัง ทำให เกษตรกรหรือ
ผูประกอบการสินคาเกษตรมีโอกาสท่ีจะผลักดันการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรไดสะดวกมากข้ึน 
โดยเฉพาะกลุมผลไม ไมดอก ไมประดับ ท่ีผูบริโภคตางตองการความสดใหมและความรวดเร็วในการ
ขนสง นอกจากนี้สินคาพืชไร ซ่ึงมีแหลงผลิตสำคัญอยูท่ีจังหวัดปราจีนบรุี สระแกว ท่ีจะสามารถเชื่อมโยง
กับทาเรือแหลมฉบังไดโดยสะดวก เนื่องจากตองขนสงครั้งละมาก ๆ และคาขนสงราคาถูก เปนตน  
    14. นักทองเท่ียวมีแนวโนมทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตรและสุขภาพ เพ่ิมมากข้ึน 
จากกระแสทางการทองเท่ียวในปจจุบันท่ีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติลวนแสวงหา
กิจกรรมการทองเท่ียวรูปแบบใหมๆ กันมากข้ึน โดยในปจจุบันการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากการท่ีมักจะมีการจัดอันดับ หรือ
การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมตามสื่อตาง ๆ กันอยางมากมาย ซ่ึงถือไดวา
เปนโอกาสสำคัญสำหรับกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลางท่ีมีแหลงทองเท่ียวลักษณะนี้อยูเปนจำนวนมาก 
ไมวาจะเปนอุทยานแหงชาติเขาใหญ - ทับลาน ในพ้ืนท่ีตอนบนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแกวซ่ึงเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวดานธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 
ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลวัฒนานครสระแกว เปนศูนยกลางการคนควาและวิจัยดานการแพทยแผน
ไทยซ่ึงจะสนับสนุนการทองเท่ียวในดานการฟนฟูสุขภาพ และการแพทยแผนไทยไดเปนอยางดี สำหรับ
แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรในจังหวัดสระแกว จะเชื่อมโยงกับนครวัด นครธมในกัมพูชาผาน
เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 33 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเสนทาง Southern Economic Corridor 

อุปสรรค 
1. จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีถดถอยสงผลใหนักเรียนออกกลางคันเพ่ิมมากข้ึน 
2. สภาพปญหาการแตกแยก หยารางของครอบครัวสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน

และเปนผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา 
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3. อัตราการเกิดของประชากรลดลงสงผลใหมีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน 
4. มีการใชเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมของประชากรกลุมวัยเรียนสงผลกระทบตอ

พฤติกรรมของประชากรวัยเรียน เชน เด็กติดเกมส ทองกอนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท เปนตน   
5. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบอย รวมถึงการกระจายอำนาจใหสถานศึกษาไมเต็ม 

รูปแบบสงผลใหการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติไมตอเนื่อง และสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา 
6. ประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญเปนประชากรในเขตชนบท (ประชากรเขต

ชนบท 326,038 คน เขตเมือง 29,729 คน (99:1 ) ซ่ึงสวนใหญ(รอยละ 40.82) มีอาชีพรับจาง และ 
ในขณะท่ีคาครองชีพท่ีสูงข้ึนและการวางงานของผูปกครอง/ผูปกครองท่ีมีรายไดนอย สงผลใหไมสามารถ
สนับสนุนการเรียนของนักเรียนไดอยางเต็มท่ี  

7. ผูปกครอง มีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนยอดนิยม และหรือโรงเรียน
เอกชนเพ่ิมข้ึนทุกปเกิดกระจุกตัวของนักเรียนในโรงเรยีนในเขตเมือง ในขณะเดียวกันโรงเรียนนอกเขต
เมืองกลายเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีขาดความพรอม เนื่องจากขาดการสนับสนุนทรัพยากรทุกดาน 
เพราะจัดสรรงบประมาณตองใชเกณฑจานวนนักเรียนเปนกำหนด  

8. แนวโนมของผูปกครองไมมีเวลา เลี้ยงดูบุตรหลานสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม
พึงประสงค  

9. สภาวะเศรษฐกิจสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของผู เรียน การขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรม มีผลกระทบตอสังคมในดานสิ่งแวดลอม มีประชากรแฝงจากการขยายตัวของสังคม 
อุตสาหกรรมมากข้ึน สงผลใหบุตรหลาน มีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางไมดีมากข้ึน สงผลให ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำลง นักเรียนมีแนวโนมออกกลางคันในระดับ ม.ปลายและสายอาชีพ  

10. แนวโนมสถาบันครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว/ครอบครัวแตกแยกเพ่ิมข้ึน ขาดผู ให           
การอบรม  เลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีการแพรระบาด
ของยาเสพตดิ สงผลใหเด็กและเยาวชนมีภาวะเสี่ยง พฤติกรรมไมเหมาะสม  

11.เด็กจากครอบครัวท่ีผูปกครองมีอาชีพท่ีตองยายถ่ิน ท่ีอยูบอย ๆ ทำใหการเรียน  
ไมตอเนื่อง สงผลตอคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน  

12.มีหนวยงานทางการศึกษามากเกินไป จึงไมมีความเสมอภาคในดานการจัดสรร
งบประมาณสรางความเหลื่อมลาทางการศึกษา  

13.การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซ่ึงสงผลตอผูบริหารระดับสูงทำใหนโยบายการจัด
การศึกษา ไมตอเนื่อง เกิดความสับสนในการปฏิบัติ  

14.นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. สงผลใหเกิดขอขัดแยงกับชุมชน
ผูปกครองไมเขาใจถึงเหตุผลท่ีแทจริงในการรวมโรงเรียน  

15.การเขาถึงโครงขายเทคโนโลยีดานการสื่อสาร มีคาใชจายทำใหครอบครัวในชนบท
ท่ีฐานะยากจน ไมสามารถใชประโยชนจากโครงขายได  

 16. กฎระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของประเทศเพ่ือนบานยังไมอำนวยความสะดวกทางการคา
และการลงทุน สิ่งสำคัญในการทำการคากับตางประเทศ คือ การท่ีตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ
ประเทศนั้น ๆ ท่ีไดมีการกำหนดไว อีกท้ัง มาตรการกีดกันท่ีไมใชภาษีเพ่ิมข้ึน เชน มาตรฐานการผลิต
สินคา มาตรฐานการดานความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอม และ
มาตรฐานดานทรัพยสินทางปญญา จึงตองปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานและคุณภาพ
สินคาใหเปนท่ียอมรับระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม จากการดำเนินการท่ีผานมาพบวายังคงมีความ
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แตกตางในตัวกฎระเบียบระหวางประเทศคูคาอยูเปนจำนวนมาก และดวยข้ันตอนของการพิธีการสงออก
ของไทยท่ียังมีข้ันตอนและเอกสารท่ีมีความยุงยากตอผูประกอบการอยู ทำใหการดำเนินงานในสวนตาง ๆ 
จึงเปนไปไดคอนขางลำบาก นอกจากนี้กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบานมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอและ
บางพ้ืนท่ีมีกฎระเบียบเฉพาะ ทำใหตองมีการมาศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ กันหลายรอบ ซ่ึงปญหา
เหลานี้ลวนเปนอุปสรรคสำคัญในการกระตุนใหเกิดการคาเพ่ิมมากข้ึน 

   17. การอำนวยความสะดวกของประเทศเพ่ือนบานยังไมเอ้ือตอการสงเสริมการคา
และการลงทุน แมวา ท้ังประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานตางพยายามสนับสนุนการคาการลงทุนให
นักธุรกิจเขามาลงทุนในประเทศตน รวมถึง นักธุรกิจชาวไทยเชนเดียวกันท่ีมีความสนใจและแสวงหา
โอกาสในการเขาไปลงทุนโดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบาน แตกลับพบวา ประเทศเพ่ือนบานของไทยเอง 
แมจะมีนโยบายสงเสริมการลงทุนออกมา แตในทางปฏิบัติยังไมมีทาทีท่ีชัดเจนตอการอำนวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศของตน และประเด็นนี้ยังคงเปนปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญท่ีไมเอ้ือ
ตอการคาหรือการลงทุน ซ่ึงบอยครั้งทำใหนักธุรกิจชาวไทยตัดสินใจยกเลิกหรือชะลอการเขาไปลงทุนใน
ประเทศนั้น ๆ ไปในท่ีสุด  

   18. การใชน้ำท่ีเพ่ิมข้ึนจากการมีพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากนโยบายของภาครัฐใน
การกำหนดใหพ้ืนท่ีในจังหวัดสระแกว และจังหวัดตราด เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศนั้น 
นอกจากจะเปนโอกาสสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและบริเวณใกลเคียงท่ีจะเกิดข้ึน
แลว ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถในการรองรับปริมาณความตองการการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรน้ำ เนื่องจากการเกิดข้ึนของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะชวยกระตุนใหภาคการผลิต และการคมนาคมขนสงท่ีจะเจริญเติบโตมากข้ึน ในขณะท่ี
ทรัพยากรในพ้ืนท่ียังคงมีอยูอยางจำกัด ซ่ึงหากขาดการวางแผนและการบริหารจัดการท่ีดี ก็อาจสงผล
กระทบตอการบริโภคอุปโภคของประชากรในพ้ืนท่ีได หรือในกรณีท่ีเลวรายท่ีสุดอาจเกิดการแยงชิงกัน
หรือการข้ึนราคาของสินคาและบริการท่ีไดจากทรัพยากรท่ีมีจำกัดได 
  19. ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลใหคนวัยแรงงานตองรับภาระเพ่ิมข้ึนในการ
ดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะคาใชจายดานสาธารณสุข ทำใหกำลังการผลิตลดลง ผลิตภาพแรงงานคอนขาง
ต่ำ หากไมไดรับการพัฒนาเทคโนโลยี ทำใหไมสามารถแขงขันหรือพัฒนาศักยภาพอยางเพียงพอ อาจ
สงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได 
   20. คุณภาพทางการศึกษาลดต่ำลง อยางตอเนื่อง ไมสามารถสรางคนท่ี มีความรู
ความสามารถ ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   21. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเปนสวนสำคัญในการพัฒนากลุมจังหวัด ท้ังเชิงเศรษฐกิจ และดาน
ชีวิตประจำวัน อยางไรก็ตาม ในระยะเวลา 2–3 ปท่ีผานมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
ท่ีเห็นไดชัดมากท่ีสุด คือ ในฤดูหนาว อากาศหนาวจัด ในฤดูรอน อากาศก็รอนจัด ท้ังหมดนี้สงผล
กระทบตอระบบนิเวศและการใชชีวิตประจำวันของประชาชน นอกจากนี้สภาพอากาศแปรปรวน
ดังกลาว อาทิเชน ฝนตกไมตองตามฤดูกาล นำไปสูภัยแลงในฤดูเพาะปลูก สงผลกระทบอยางรายแรง
ตอภาคเกษตรของประเทศไทย และกระทบตอเกษตรกรซ่ึงเปนคนสวนใหญของท้ังประเทศ หรือ
แมกระท่ังในฤดูฝน ประเทศไทยเกิดภาวะฝนตกหนัก และไปสูปญหาอุทกภัย ซ่ึงสงผลกระทบอยาง
รายแรงตอการดำรงชีวิตของประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมท่ัวไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ 
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สภาพภูมิอากาศ สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ดังนี้ 
     (1) การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ำทะเล และลมมรสุมท่ีรุนแรงมากข้ึนอาจสงผลให
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ทำใหเกิดการสูญเสียพ้ืนดินชายหาดและแหลงทองเท่ียว
ทางทะเล และสงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงโดยเฉพาะปาชายเลนซ่ึงเปนแหลงผลิต
สัตวน้ำ เปนท่ีวางไขและท่ีอยูอาศัยของตัวออนสัตวน้ำ และเปนพ้ืนท่ีกันชนปองกันแนวชายฝงจากการ
พังทลายจากแรงคลื่นลม เนื่องจากระบบนิเวศปาชายเลนมีความออนไหวตอระดับน้ำทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยความหนาแนนของพรรณไมจะลดลงเนื่องจากระดับน้ำทะเลท่ีสูงข้ึนจะทำใหพืชตายและถูกแทนท่ี
ดวยหาดเลนในขณะท่ีปากแมน้ำจะจมลงใตน้ำทำใหเกิดการชะลางพังทลายของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 
    (2) อุณหภูมิน้ำทะเลและคาความเปนกรด/ดางของน้ำทะเลท่ีเปลี่ยนแปลงไป     
อาจสงผลใหพืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว และแหลงปะการัง
ถูกทำลายสงผลกระทบตอผลผลิตสัตวน้ำโดยรวม ปจจุบันทรัพยากรประมงชายฝง และประมงทะเลอยู
ในสภาพเสื่อมโทรมโดยสัตวน้ำกรอยบริเวณชายฝงและสัตวน้ำในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลง
โดยตลอดนอกจากนี้การรุกล้ำของน้ำเค็มเขาสูลำน้ำจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการดำรงชีวิตของ
พืชสัตวและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบ 
    (3) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำใหปญหาการขาดแคลนน้ำ
ในบางพ้ืนท่ีจะรุนแรงข้ึน เนื่องจากตองประสบกับภาวะภัยแลงเปนเวลานาน และทำใหปญหาการแยง
ชิงทรัพยากรน้ำระหวางภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำใหภัยพิบัติและภาวะน้ำทวมฉับพลันเกิดบอยครั้งและรุนแรงข้ึน
เนื่องจากกำลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝนท่ีตกหนักในเวลาอันสั้นทำใหปริมาณน้ำมีมากเกิน
ความสามารถในการกักเก็บประกอบกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้ำลงสูทะเลของพ้ืนท่ี
โดยรวมลดลง ทำใหมีแนวโนมในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงข้ึน 
 

15. ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2560  
 15.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตรชาติ (ท้ัง 6 ดาน)   
 1. ยุทธศาสตรชาติ “ดานความม่ันคง” 
 1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง  (1) ประชาชนอยูดี กินดี และมี
ความสุข (2) บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ  ดานความม่ันคง (1) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ (1.3) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชน     
สวนตน (2) ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง (2.2) การติดตามเฝาระวังปองกันและ
แกไขปญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม (ภัยคุมคามไซเบอร) 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง ดวย 3 กลยุทธ (1) 
ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตอง เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนำ เผยแพรศาสตรพระราชาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ (2) ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
และเขต พ้ืน ท่ี พิ เศษ (พ้ืน ท่ีสู ง พ้ืน ท่ีตามตะเข็บชายแดน และพ้ืน ท่ี เกาะแก ง ชายฝ งทะเล  
ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) (3) พัฒนากลไก
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บูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัย
พิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
 2. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน” 
 1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (2) 
ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (5) 
พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม (5.1) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐาน 
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบใหกับเยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ 
รวมท้ังสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนและความถนัดท่ีแตกตางและหลากหลายของแรงงาน 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการ 
แขงขันดวย 2 กลยุทธ (1) พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี  
และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนท่ีเมืองนาอยูอัจฉริยะ) (2) สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการ 
ศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย” 
(หลัก)  
 1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย (1) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย (1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (1.2) การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตยวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (1.4)  การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใช
ชุมชนเปนฐาน (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (2.1) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย (2.2) ชวงวัยเรียน/ 
วัยรุน (2.3) ชวงวัยแรงงาน (2.4) ชวงวัยผูสูงอายุ (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษท่ี 21 (3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ใหเปนครูยุคใหม (3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (3.6) การวาง
พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ดวย 8 กลยุทธ (1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา (2) 
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผานประสบการณตรงจากการ
ลงมือปฏิบัติ (3) สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตท่ีเทาทัน
และสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21 (4) สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม (5) 
พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะท่ีจำเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (6) บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกตอง 
ดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจรยิธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง (7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ (8) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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  4. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
  1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (1) 
สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่ อมล้ ำใน ทุกมิติ  (2 ) กระจายศูนยกลางความเจริญ  
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให ทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนาประเทศ 
ในทุกระดับ (4) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  
 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (1) 
การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ (1.7) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงการศึกษา 
(2) การกระจายศูนย กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สั งคม และเทคโนโลยี  (2.5) สนั บสนุ น 
การพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศให
ชุมชนสามารถเขาถึงขอมูล ความรูตาง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือรวมพัฒนา
พ้ืนท่ีและชุมชนทองถ่ิน (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและ
การจั ดการตนเอง (4.1) ส งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให มี ขี ดความสามารถ 
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใชขอมูลความรูและการยกระดับการ
เรียนรูของครัวเรือน 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมดวยกลยุทธ 2 กลยุทธ (1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมาย (2) สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรู 
ผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดท่ีเหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม 
 1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (4) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 
 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 6) ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 6.1) สงเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยกลยุทธ สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพ 
 6. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ”  
 1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส (2) ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัว 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  (1) ภาครัฐ ท่ี ยึดประชาชนเป น ศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการ 
อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส (1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ  
ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนท่ี (2.1) 
ใชยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 
สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ (3.1) ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย (4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย (5) บุคลากรภาครัฐเปน
คนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มุงม่ันมีความสามารถสูง และเปนมืออาชีพ (5.1) 
ภาครัฐ มีการบริหารกำลั งคน ท่ี มีความคลองตั ว  ยึดระบบ คุณ ธรรม (5.2) บุ คลากรภาครัฐ 
ยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชนมีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  
(6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6.2) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต (7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบท 
ตาง ๆ และมีเทาท่ีจำเปน (7.1) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ดวยกลยุทธ 7 กลยุทธ (1) สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกตใชในการบริหารราชการ/บริการประชาชน (2) พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และ
ฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน (3) 
สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให ม ีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยง 
ทุกระดับ รวมท้ังการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา (4) เรงรัด ปรับปรุง แกไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (5) ปรับปรุง
โครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ำซอน และทันสมัย  
เอื้อตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร (6) พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริต
ประพฤติ มิชอบให มีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  
(7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน เพ่ือยกระดับสมรรถนะ 
การปฏิบัติงาน 
 15.2 แผนระดับ 2  
 15.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ
 1) แผนแมบทท่ี 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู” (หลัก)  
 1.1) เปาหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู” เปาหมายท่ี 1 คน
ไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ในการแกปญ หา ปรับตั ว  สื่ อสาร และทำงานรวม กับผู อ่ื น ได อย างมีป ระสิท ธิผล เพ่ิ ม ข้ึน  
มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต 
 การบรรลุ เป าหมาย (1) ผู เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะ 
การเรียนรู ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 (2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
ท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 1.2) แผนยอยท่ี 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนอง ตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21” 
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  แนวทางการพัฒนา (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษ
ท่ี 21 (1.1) พัฒนากระบวนการเรียนรูทุกระดับชั้นท่ีใชฐานความรูและระบบคิดในลกัษณะสหวิทยาการ 
(1 .2) พั ฒ น าก ระบ วน ก าร เรี ย น รู ข อ งผู เรี ย น ทุ ก ระดั บ ก าร ศึ ก ษ า  ร วม ถึ งจั ด กิ จ ก ร รม 
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 (1.3) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการ
ลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต (1.4) พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียน
สามารถกำกับการเรียนรูของตนได (2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม (2.1) วางแผน
พัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม” ใหเปน “ผูอำนวยการการเรียนรู” (2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู 
ตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผู มีความสามารถสูงเขามาเปนครู (2.3) สงเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพ 
และสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง ครอบคลุมท้ังเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ (3) เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (3.1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดาน
การศึกษาให มีประสิทธิภาพ (3.3) ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาให มีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมคุณภาพการศึกษา (3.4) เพ่ิมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (4) พัฒนา
ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (4.1) จัดใหมีระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพสูงและยืดหยุน (4.4) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิ ทัลและดิจิ ทัลแพลตฟอรม  
สื่อดิจิทัลเพ่ือการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ (4.5) พัฒนา
โปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลท่ีมีคุณภาพท่ีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึง
และใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  
 เปาหมาย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรูและทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย (1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรู
แบบสะเต็มศึกษา (2) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
ผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ (3) สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21 (4) สรางแพลตฟอรมดิจิทัล
รองรับการเรียนรูรูปแบบใหม (5) พัฒนาสมรรถนะท่ีจำเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 (6) พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  2) แผนแมบทท่ี 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต” 
 2.1) เปาหมายระดับประเด็น “ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต” 
 เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนา
อยางสมดุล ท้ังดานรางกายสติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผู ท่ี มีความรู  และทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเปาหมาย ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึงและเสมอภาคดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 2.2) แผนยอยท่ี 3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย” 
 แนวทางพัฒนา 3) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดีท่ีสมวัยทุกดาน 
 เปาหมาย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 



 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) สำนกังานศึกษาธกิารภาค 9        หนา | 45  
 

 การบรรลุเปาหมาย เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
ไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมาย 
 2.3) แผนยอยท่ี 3.3 “การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน” 
 แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะดานการคิด วิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิด
สรางสรรค การทำงานรวมกับผูอ่ืน 
 เปาหมาย วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนได อยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตแกผูเรียนใหเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 2.4) แผนยอยท่ี 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
 แนวทางพัฒนา (1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคน
ในชวงวัยทำงานใหมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของ
ตลาดแรงงาน รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม 
  เปาหมาย (1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพ
สูง ตระหนักในความสำคัญ ท่ีจะพัฒนาตนเองให เต็ม ศักยภาพ สามารถปรับ ตัวและเรียนรู  
สิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพ และความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทักษะ
การสื่อสาร และการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชพี    
 2.5) แผนยอยท่ี 3.5 “การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ” 
 แนวทางพัฒนา (1) สงเสริมการมีงานทำของผูสูงอายุใหพ่ึงพา
ตนเองไดทางเศรษฐกิจ และรวมเปนพลังสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
 เป าหมาย  ผูสู งอายุ มี คุณภาพชีวิต ท่ีดี  มีความ ม่ันคงในชีวิต  
มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สรางโอกาสทางการเรียนรูและการอาชีพ ผาน
ระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดแกกลุมเปาหมาย 
  3) แผนแมบทท่ี 10 ประเดน็“การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม”  
 3.1) เปาหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม”   
 เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และมีความ
รักและภูมิใจในความเปนไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต
สังคมไทย มีความสุขและเปนท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
 การบรรลุ เป าหมาย ปลู กฝ งค านิ ยมและหลั ก คิ ด ท่ี ถู กต อง  
เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข นอมนำ เผยแพรศาสตรพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
พระราชดำริ 
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 3.2) แผนยอยท่ี 3.1 “การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการ
เสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี” 
 แนวทางพัฒนา (2) บูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียน
การสอนตามพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงเสริมกิจกรรมสรางความ
ตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ (4) ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน สงเสริมชุมชนใหเปน
ฐานการสรางวิถีชีวิตพอเพียง 
 เปาหมาย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลัก
คิดและทัศนคติท่ีถูกตอง ดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง สงเสริม
กิจกรรมสรางความรู  ความ เข า ใจ และความตระหนั ก  ในความสำคัญ ข อ งส าม ส ถาบ ัน 
แกนหลักแหงความม่ันคงของชาติ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม  
ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 15.2.2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใต ยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจาก
สถานการณโควิด 19 พ.ศ. 2564 – 2565 
 1) เปาหมาย (1) คนสามารถยังชีพอยูได มีงานทำ กลุมเปราะบางไดรับการ
ดูแลอยางท่ัวถึง (3) เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ 2) แนวทางการพัฒนา (1) การเสริมสราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) (1.3) การกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง (3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให
เปนกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) (3.1) การพัฒนาทักษะแรงงาน
และการเรียนรู 
 3) การบรรลุคาเปาหมาย  
 3.1) โครงการสงเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดย สบศ. สนับสนุนบรรลุ
เปาหมายตามแนวทางการพัฒนาท่ี 1) ขอยอยท่ี 1.3) 
 3.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีทักษะอาชีพสูงตามความตองการ
ตลาดแรงงาน โดย สช. สนับสนุนบรรลุเปาหมายตามแนวทางการพัฒนาท่ี 3) ขอยอยท่ี 3.1) 
 15.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 1) แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา   
 เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากล มีทักษะที่จาเปนของโลกอนาคตสามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัยมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และเปนพลเมืองท่ีดีรูสิทธิและ
หนาท่ี มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 กิจกรรมปฏิรูปดานการศึกษาท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอ
ประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock)  
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  กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการ 
ศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 
 1) เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เปาหมาย (1) เด็กปฐมวัยชวงกอนวัยเรียน (3-5 ป ) ทุกคน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูขาดแคลนทุนทรัพย ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลและสงเสริมพัฒนาการ
จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาภตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และไดรับโอกาส
ทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครัวหรือกลุม
ของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกวาอยางเสมอภาค ตามศักยภาพและความถนัด 
 ตั วชี้ วั ด (1) อัตราการเข าเรียนสุทธิ  (Net  Enrollment Ratio) 
ระดับกอนวัยเรียน ไมน อยกวารอยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไมน อยกวารอยละ 95 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวารอยละ 90 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 
รอยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาไมนอยกวารอยละ 35 ในป 2565 
 2) โครงการท่ีสนับสนุน 
  โครงการขับเคลื่ อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ในระดับพ้ืนท่ี โดย สบศ. ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะสนับสนุนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และสนับสนุนองคความรูและพัฒนาทักษะใหแกครูปฐมวัย ครูผูชวย ซ่ึง
เปนโครงการในข้ันตอนท่ี (3) “การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นที่และตนสังกัด” สนับสนุน
ตัวชี้วัดท่ี (1) ตอบสนองเปาหมายท่ี (1) 
 กิจกรรมปฏิ รูป ท่ี  2 การพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน 
สูการเรียนฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 1) เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เปาหมาย (1) ผูเรียนทุกระดับเปนผูมีความรู ทักษะและใฝ
เรียนรู มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปนพลเมือง 
ท่ีตื่นรู มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ (2) ครู/อาจารยมีสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู 
ประกอบดวย การออกแบบการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีจิตวิทยาการเรียนรู สื่อและการใชสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง มีความศรัทธา
ในวิชาชีพและความเปนครู (3) ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษามีสมรรถนะในการ บริหารงาน
วิช าการ  และการนิ เทศการจั ดการเรียนรู  ป ระกอบด วย  ด านหลั กสู ตรการจัด กิจกรรม 
การเรียนรู  สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  
การนิเทศการจัดการเรียนรู มีภาวะผูนำทางวิชาการมีจิตวิทยาในการสงเสริมและสรางขวัญกำลังใจใน
การจัดการเรียนรู และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการรวมมือกับบุคคล หนวยงานและชุมชนในการสงเสริม
และสรางระบบนิเวศการเรียนรูท่ีปลอดภัยสำหรับผูเรียน 
 ตัวชี ้วัด (3) ครูผู สอนจัดการเรียนรูที ่มุ งพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียนแบบถักทอความรู ทักษะ เจตคติคานิยม และคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกัน แบบ Active 
Learning ในทุกระดับการศึกษา (4) ระบบการประเมินผลลัพธผูเรียนมีความหลากหลาย เพ่ือสงเสริม 
การเรียนรูเปนรายบุคคล (personalized learning) และสามารถสะทอนสมรรถนะของผูเรียนไดตาม
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บริบทของสถานศึกษา ลดสัดสวนของการนำผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับชาติ มาใชในการพิจารณา
ประเมินผลของครูและผูบริหาร สถาบันการศึกษา  
 2) โครงการท่ีสนับสนุน 
 2.1) โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดย สช. จะเปนการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนดานสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 นำไปใชจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนโครงการในข้ันตอน 
ท่ี  (2) “พัฒ นาครู ให มี ศักยภาพในการออกแบบการเรียนรูฯ  พัฒ นาผู บ ริห ารสถาน ศึกษา 
และศึกษานิเทศก ใหมีความรูความเขาใจ สามารถกำกับดูแล ชวยเหลือแนะนำการเปนโคชครูฯ” 
สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (3) ตอบสนองเปาหมายท่ี (2)  
    2.2) โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน 
(Blended Instruction) ของครู และผู บ ริ ห ารสถาน ศึ กษาในการจั ดการเรี ยนรู  โดย  สคบศ .  
จะเปนการพัฒนาครแูละผูบริหารสถานศึกษาไดมีความรูและความเขาใจในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 
และนำความรู/ทักษะไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงเปนโครงการในข้ันตอนท่ี (2) “พัฒนาครูให
มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรูฯ พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก ใหมีความรูความ
เขาใจ สามารถกำกับดูแล ชวยเหลือแนะนำการเปนโคชครูฯ” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (3) ตอบสนองเปาหมายท่ี (2) 
 2.3) โครงการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนโดยใช
โปรแกรม Adobe Flash โดย สคบศ. จะเปนการพัฒนาผูเขารับการอบรมใหมีความรูความเขาใจและ
สามารถผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอนได ซ่ึงเปนโครงการในข้ันตอนท่ี (2) พัฒนาครูให
มี ศั กยภ าพ ในการออกแบบการเรียนรู ฯ  พัฒ นาผู บ ริห ารสถาน ศึกษาและศึกษานิ เทศก   
ใหมีความรูความเขาใจ สามารถกำกับดูแล ชวยเหลือแนะนำการเปนโคชครูฯ” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (3) 
ตอบสนองเปาหมายท่ี (2) 
 2.4) โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู   
การวัดและประเมินผล โดย  สช. จะพัฒนาโรงเรียนเอกชนในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งเปนโครงการในขั้นตอนที่ (3) “การปรับปรุงระบบการวัดผล 
และประเมินผลฯ” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (4) ตอบสนองเปาหมายท่ี (3) 
 2.5) โครงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและการ
เสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองดี โดย สช. จะพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในการ
จัดการเรียนการสอน และพฤติกรรมการปฏิบัติตนดานการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ซ่ึง
เปนโครงการในข้ันตอนท่ี (4) “การปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผลฯ” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (-) 
ตอบสนองเปาหมายท่ี (1) 
 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน  
 1) เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เปาหมาย (1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความกาวหนาใน
การประกอบอาชีพ  
    ตัวชี้วัด (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูท้ังสาย
สามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาฯ และการวิเคราะหและพัฒนาสมรรถครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ตามความตองการจำเปน (6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะครู โดยนำผลการประเมิน
สมรรถนะเปนสวนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  
 2) โครงการท่ีสนับสนุน   
 2 .1 ) โค ร งก า ร พั ฒ น า เส น ท า งค ว าม ก า ว ห น า 
ในวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดย  สำนักงาน ก.ค.ศ. จะพัฒนา (ราง) 
มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ และ (ราง) หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารงานบุคคลท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพฯ ซ่ึงเปนโครงการในข้ันตอนท่ี (1) “การศึกษา
วิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี 4 ตอบสนองเปาหมายท่ี (1.2) 
 2.2) โครงการพัฒนาระบบคาตอบแทนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะพัฒนาระบบเงินเดือนและคาตอบแทนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดึงดูดคนเกงคนดี และมีสมรรถนะสูงเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม  ซ่ึงเปนโครงการในข้ันตอนท่ี (6) “การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทย
ฐานะท่ีไดรับการปรับปรุงใหม และการคงวิทยาฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเปนสวน
สำคัญในการประเมินและการปรับปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (6) ตอบสนอง
เปาหมายท่ี (1.2) 
 2.3) โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สคบศ.  
จะเปนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก) สังกัด 
สป.ศธ. ซ่ึงเปนโครงการข้ันตอนท่ี (1) การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน
และตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการ
พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความตองการจำเปน  (3) การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การ
ติดตามชวยเหลือครูและการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศกตามความตองการจำเปน สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (4) 
ตอบสนองเปาหมายท่ี (1.2) 
 15.2.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 -2564  
 1) วัตถุประสงค (สอดคลอง 6 ขอ) 
 1.1) เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัว
อบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
 1.2) เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปน
ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ัง
ชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
 1.3) เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมาก
ข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
 1.4) เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมให
สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
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 1.5) เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และ
มีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 1.6) เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและ
เมืองเพ่ือรองรับการพัฒ นายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิต 
และบริการใหม 
 2) เปาหมายรวม (สอดคลอง 5 ขอ) 
 2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
 2.2) ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง 
 2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
 2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 2.6)  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส 
ตรวจสอบได กระจายอำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (สอดคลอง 10 ยุทธศาสตร) 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (หลัก) 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (1) คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน (2) คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน (3) 
คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 แนวทางการพัฒนา (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยให มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดย (1.2) สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียน 
การสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ (2) พัฒนา
ศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา โดย (2.1) สงเสริม 
ใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม (2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียน 
และวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทำงานและการใชชีวิต
ท่ีพรอมเขาสูตลาดแรงงาน (2.3) สงเสริมแรงงานให มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
ท่ีเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
โดย (3.6) จัดทำสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนท่ี ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจำกัดเวลาและสถานท่ี (3.7) ปรับปรุง
แหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม (รอง) 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (2) เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทาง
สังคมของภาครัฐ (3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชน
พ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา (1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอย
ละ 40 ท่ีมีรายไดต่ำสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย (1.1) ขยายโอกาส
การเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการ ศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมถูก
จำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรางกาย (2) กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดาน
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การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง โดย (2.1) สงเสริมใหมีการกระจาย
การบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี (3) เสริมสราง
ศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได โดย (3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมการ
ประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (2) การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจราย
สาขา (2.5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา (2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความ สามารถ 
ในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ (2.4) การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน (2.4.4) สงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง สงเสริมใหมี
การกำหนดหลักสูตรท่ีเก่ียวกับทักษะการเปนผูประกอบการท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (3) สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบตอสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย)  
 แนวทางการพัฒนา (4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (4.4) สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน สรางความตระหนักรูของ
ผูบริโภค โดยใหขอมูล ท่ี ถูกตองพอเพียง เสริมสรางทัศนคติ ในการดำรงชีวิตให เปนวิ ถีชีวิต 
ท่ีพอเพียงและยั่งยืน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (1) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยให
เปนสถาบันหลักของประเทศ (2) สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู
รวมกันไดอยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง (3) ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสราง
รายไดเพ่ิมข้ึน   
 แนวทางการพัฒนา (1) การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบ ใน
สังคมและธำรงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ (1.1) สรางจิตสำนึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธำรง
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (1.2) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝงคานิยม
และเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางความคิด ภายใตสิทธิและ
หนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตย (1.3) ปองกันและแกไข ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
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 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (1) ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ (3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา (1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา โดย
กำหนดภารกิจ ขอบเขต อำนาจหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน 
ใหชัดเจนและไมซ้ำซอน (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองคกร (5) ปองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ โดยปองกันการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สราง
ผูประกอบการ ธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (5.2 ) สงเสริมการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ โดยสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการใหปรับเปลี่ยน รูปแบบ
การทำธุรกิจใหเปนระบบดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอรม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร สงเสริม
ธุรกิจของผูประกอบการดิจิทัลรุนใหม (Startup) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (1) เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ (จำนวนบคุลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน 25 คน ตอประชากร 10,000 คน) 
 แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม (3.1) ดานบุคลากรวิจัย 
 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ (รอง) 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร 2) เพ่ิมจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัด
เปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม 4) เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 
 แนวทางการพัฒนา (2) การพัฒนาเมือง (2.1) การพัฒนาเมืองหลัก 
(2.1.4) รักษาอัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายไดใหคนในทองถิ่น 
ตลอดจนใชเศรษฐกิจดิจิทัลตอยอดการพัฒนาเมืองควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน (2.2) 
การพัฒนาเมืองสำคัญ 2.2.1)สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษา (2.2.2) พัฒนาเมือง
ปริมณฑล เปนศูนยบริการดานสุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยูอาศัย (2.2.3) พัฒนาเมืองเชียงใหม
และเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการศึกษา (2.2.4) พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมาให
เปนเมืองศูนยกลางการศึกษา (2.2.5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอ้ือตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม (3) การพัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ (3.1) พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (3.1.5) กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี สงเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตท้ังใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน (3.2) พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (3.2.3) สงเสริม
ใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวม และไดรับประโยชนจากการพัฒนา
เสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการในพ้ืนท่ี พัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชนใหสามารถใชประโยชนจากการพัฒนา 
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    ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา (รอง) 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร 4) ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ี
สำคัญท้ังในทุกระดับ     
    แนวทางการพัฒนา 6) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 6.1) เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการ
ระหวางประเทศในการผลักดัน การพัฒนาในอนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมท้ังประเทศกำลังพัฒนาใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามเปาหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืน การ
แกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การสรางโอกาสและท่ียืนในสังคมแกผูดอยโอกาส สตรี และ
ผูสูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสรางความม่ันคงดานพลังงาน อาหารและน้ำ และการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก  
 15.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-
2565)  (สอดคลอง 7 นโยบาย) 
 นโยบายท่ี 1 : เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 3 : แผนการ
เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 
 2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธำรงรักษาดวยการปกปอง  
เชิดชูเทิดทูน อยางสมพระเกียรติ      
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย (2) 
ระดับความเขาใจของทุกภาคสวนเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย  
 4) กลยุทธท่ี (2) สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศให
ตระหนักรูและเขาใจถึงบทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริย  ในฐานะศูนย รวมจ ิตใจ 
ของชาติ รวมถึงสรางความเขาใจถึงหลักการ เหตุผล และความจำเปนในการพิทักษรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย (3) นำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอยางท่ีทรง
วางรากฐานไวพรอมท้ังเผยแพรผลการดำเนินงานใหแพรหลายเปนท่ีประจักษท้ังในและตางประเทศ 
 นโยบายท่ี 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
 1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 6 : การสรางความ
สามัคคีปรองดอง” 
  2) เปาหมายเชงิยุทธศาสตร : คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ยึดม่ัน
ในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี 
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมไทย 
 4) กลยุทธท่ี (2) สงเสริมกิจกรรมสรางความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ 
โดยเน นสรางความรู  ความเข าใจในการดำเนิ นการภาครัฐ และสนับสนุนการเข ามามีส วนรวม 
ของภาคประชาชนในการรวมกำหนดแนวทางการสรางความสามัคคีปรองดอง 
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 นโยบายท่ี 3 : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 7 : แผนการ
ปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต” 
  2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 3) ตัวชี้วัด (1) จำนวนเหตุการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต
  4) กลยุทธท่ี (1) บูรณาการการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน
ระบบ มีเอกภาพและเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม โดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนศาสตรพระราชาเปน
หลักในการปฏิบัติ รวมท้ังใหความสำคัญกับการดำเนินงาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองคความรู
นำหลักวิชาการสากลมาประยุกตใชในการแกไขปญหา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงตอสาเหตุหลักของปญหา (5) สงเสริมสภาวะ
แวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการสรางสันติสุข โดยยึดม่ันแนวทางสันติวิธี และสรางความเขาใจใหภาคสวนตาง ๆ  
ภายในประเทศ รวมท้ังภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี ใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจังหวดัชายแดน
ภาคใต การเฝาระวังแนวคิดสุดโตงท่ีเผยแพรสูกลุมผูปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ท้ังในและนอก
สถานศึกษาซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ี และในตางประเทศอยางท่ัวถึง ตลอดจนสงเสริมใหมีการจัดระบบ
การศึกษาท่ีเก้ือหนุนใหเกิดสภาวะสันติสุข 
 นโยบายท่ี 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
และนโยบายท่ี 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน   
  1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 10 : แผนการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด” 
  2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : การแพรระบาดของยาเสพติดลดลงและ
สังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
  3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสำเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
  4) กลยุทธท่ี (4) รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงานและประชากร
กลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือปองกันการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด โดยอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี โดยใชกลไกประชารัฐ 
 นโยบายท่ี 9 : เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
  1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 11 : แผนการ
เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต” 
  2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกัน 
และแกไขการทุจริต รวมท้ังประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 3) ตัวชี้วัด (1) คา
ดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับการมี
สวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต   
 4) กลยุทธท่ี (4) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสราง
คานิยมตอตานและปฏิเสธการทุจริต 
 นโยบายท่ี 10 : เสริสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
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  1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 15 : การปองกันและ
แกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 
  2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัยและ
มีความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร 
  3) ตัวชี้วัด (2) ระบบปองกันทางไซเบอรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ 
ปกปองขอมูลอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญดานไซเบอร 
  4) กลยุทธท่ี (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความ
ตระหนักรูถึงความสำคัญของภัยคุกคามความม่ันคงทางไซเบอร 
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สวนท่ี 3 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565                              

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

    (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) 

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดศึกษาวิเคราะหทบทวนบริบทท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณระดับประเทศ ประกอบดวยยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็น
ยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 137 
ตอนพิเศษ 305 ง. วันท่ี 30 ธันวาคม 2563) โครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบ
สอง พ.ศ.2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบาย
รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) สำหรับประเทศไทย แผนการศึกษาแห งชาติ         
พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ดังนี้ 
  วิสัยทัศน 

“สรางเอกภาพเชิงยุทธศาสตร เสริมบทบาทการมีสวนรวม เพ่ือความเสมอภาคและเทา
เทียมทางการศึกษา”  

พันธกิจ 
1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยูรวมกันในสังคม    

พหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูเรียน ใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน 
3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกชวงวัย 
4. กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

                     5. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตาง ๆ     
ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาทุกภาคสวน 
  คานิยม  

      “รักองคกร ซ่ือสัตยสุจริต อุทิศเวลา” 

 วัฒนธรรมองคกร    

“ยิ้ม ไหว ทักทาย ใหเกียรติ เปนมิตร จิตอาสา” 
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  ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ ในการ

แขงขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เปาประสงค 

1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได
อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 

2. ผูเรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจและพ้ืนท่ีชายแดน 
3. หนวยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงครอบคลุมและเปนธรรม 
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และสงเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
6. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและ

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

ตัวช้ีวัดตามเปาหมายของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ตัวช้ีวัดตามเปาหมาย คาเปาหมาย 

1.การพัฒนาการศึกษา ดานการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ดังนี้ 

1) สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ป) ตอประชากรกลุมอายุ 3-5 ป เพ่ิมข้ึน รอยละ 100 

2) ประชากรอายุ 6-11 ป ไดเขาเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน รอยละ 100 

3) ประชากรอายุ 12-14 ป ไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน รอยละ 100 

4) สัดสวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (15-17 ป) ตอประชากรกลุมอายุ 15-17 

ป เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ป) มีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 11.5 

6) รอยละของแรงงานท่ีขอเทียบโอนความรูและประสบการณเพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 25 

7) รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา เพ่ิมข้ึน รอยละ 100 
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ตัวช้ีวัดตามเปาหมาย คาเปาหมาย 

8) รอยละของแหลงเรียนรู (พิพิธภัณฑ สวนสัตว หองสมุด ศูนย ฯลฯ) ท่ีไดรับการพัฒนาให

สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 75 

9) สถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ รอยละ 100 

2. การพัฒนาการศึกษา ดานความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) ดังนี้ 

1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียน รอยละ 1.0 

2) รอยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน (จำแนกกลุม ประเภทของความจำเปนพิเศษ) 

รอยละ 30 

3) ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป รอยละ 100 

3. การพัฒนาการศึกษา ดานคุณภาพการศึกษา (Quality) ดังนี ้

1) รอยละของเด็กแรกเกิด – 5 ป มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน รอยละ 90 

2) รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 55 

3) ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน               

(O-NET) ของนักเรียนระหวางพ้ืนท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง 

นอยกวา 2 

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programe for 

International Student Assessment หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ป ในวิชาวิทยาศาสตร 

การอานและคณิตศาสตรสูงข้ึน 

510 

5) ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยนของผูสำเร็จการศึกษาในแตละระดับเม่ือ

ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงข้ึน (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) 

A2/B1/B2+ 

6) รอยละการอานของคนไทย (อายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป) เพ่ิมข้ึน รอยละ 90 

7) รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญ

ของการดำรงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกตใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน                                               

7.1 รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงงานท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน                                                                    

7.2 รอยละของจำนวนโรงเรียนท่ีใชกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน                                                                                                 

7.3 รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตามโครงการนอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

 

 

รอยละ 60 

รอยละ 100 
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ตัวช้ีวัดตามเปาหมาย คาเปาหมาย 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน รอยละ 60 

8) รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเปนท่ีพอใจของ

สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 

9) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ 90 

10) จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู/นวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนในการพัฒนา

ประเทศเพ่ิมข้ึน 

700 

11) รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน รอยละ 20 

12) รอยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษท่ีมี

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) แตละวิชาผานเกณฑ

คะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 55 

13) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสรางความเปน

พลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 60 

4. การพัฒนาการศึกษา ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังนี้ 

1) มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ มี 

2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

มี 

3) มีระบบการติดตามประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความ

ตองการจำเปนของสถานศึกษา 

มี 

4) จำนวนฐานขอมูลรายบุคคลดานการศึกษาของประเทศท่ีเปนปจจุบัน สามารถเชื่อมโยงและใช

ขอมูลระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 11 

5) มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพ่ือใชประโยชนในการวางแผน การบริหารจัดการการศึกษา การ

ติดตามและประเมินผล 

มี 

6) มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความตองการของ

ผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

มี 

7) มีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา มี 

8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสูดานอุปสงคหรือตัวผูเรียน มี 
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9) มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับความเปนอิสระและความรับผิดชอบของสถานศึกษา 

(Autonomous & Accountability) 

มี 

10) รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง รอยละ 10 

11) สัดสวนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงข้ึน เม่ือเทียบกับงบประมาณตามภารกิจ 

(Function) 

50:50 

12) สัดสวนผูเรียนเอกชนสูงข้ึนเม่ือเทียบกับรัฐ 30:70 

13) อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง รอยละ 0.08 

14) รอยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน รอยละ 95 

15) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 100 

16) จำนวนหนวยงาน องคกรภาครัฐ/เอกชน ท่ีมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 400 

5. การพัฒนาการศึกษา การตอบโจทยบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ดังนี้ 

1) อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดีข้ึน (IMD) รอยละ 44 

2) จำนวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน รอยละ 4 

3) อันดับความถึงพอใจของผูประกอบการตอผูจบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (IMD) รอยละ 43 

4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ 60 

5) จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) รวมกับตางประเทศ

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 

6) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น รอยละ 50 

7) สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน เม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญ 50:50 

8) สัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงข้ึน เม่ือเทียบกับผูเรียนดาน

สังคมศาสตร 

35:65 

9) รอยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทาเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 65 

10) อัตราการไดงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผูสำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไมนับ

ศึกษาตอ) ภายในระยะเวลา 1 ป เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 90 
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11) อัตราการไดงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผูสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ไมนับ

ศึกษาตอ) ภายในระยะเวลา 1 ป เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 

12) มีฐานขอมูลความตองการกำลังคน (Demand) จำแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน รอยละ 100 

 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
                  1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                 1.2 ยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดลอมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ  
                 1.3 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง 
พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงาน
ตางดาว) 
  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
         2.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
        2.2 เสริมสรางทักษะกำลังแรงงานท่ีมีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
       2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะ 
       2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม            
  3. พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
            3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศการวัดประเมินผลใหกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
               3.2 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนพลเมือง 
       3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 
       4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
 4.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบันและทัน      
ตอการใชงาน 
   5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
            5.1 สงเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมและนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
       5.2 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
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   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
   6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ                 
   6.2 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
                   6.3  ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหเหมาะสมเอ้ือตอการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
   6.4 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
   6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 
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สวนท่ี 4                                                                                     

งาน/โครงการ และงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร                               

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9                                                     

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร/กลุมโครงการ
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(หนวย : ลานบาท)

รวมงบประมาณ 36,341,550

งบบุคลากรภาครัฐ 7,612,440

งบลงทุน 29,000

งานบริหารจัดการสํานักงาน 3,424,960

งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 (16 โครงการ) 25,275,150

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (1 โครงการ) 413,000

  1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 413,000

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (2 โครงการ) 17,467,700

  1) พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 17,467,700

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู  (8 โครงการ) 3,977,100

  1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตตั้งแตปฐมวัยจนถึงวัยผูสูงอายุ 300,000

  2) ปฏิรูปการเรียนรู 2,418,000                                       

  3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,259,100

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (5 โครงการ) 3,417,350

  1) สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา 2,775,800

  2) พัฒนาบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 641,550                                                  

สวนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)

   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 หนา |  64



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 1 กลุมโครงการ 1 413,000

การจัดการศึกษา   1.1 กลุมโครงการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก 1 413,000
เพื่อความมั่นคงของสังคม ของชาติตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

และประเทศชาติ ทรงเปนประมุข

 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  "การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ"

ประเด็นยุทธศาสตร กลุมโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ

   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 หนา |  65



รวมประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 1 (จํานวน 1 โครงการ) 413,000

1.1 กลุมโครงการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก

ของชาติตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข (จํานวน 1 โครงการ)

413,000

1. โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี

ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18

1. บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดและผูแทนในสถานศึกษาในพื้นที่

สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 

รวม 1,800 คน         

2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ในพื้นที่ และสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา

รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสงเสริม

ใหมีเจตคติที่ดีตอบานเมือง ความเปน

พลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง

และมีคุณธรรม (รอยละ 80) 

413,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ศธภ.9 3 11 12 1 8 1

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

กลุมโครงการ/โครงการในแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)

กลุมโครงการ/โครงการ/กิจกรรมหลัก เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
 คาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ 

 (หนวย : บาท)

ระยะเวลา

 (ระบุเดือน)

หนวยงาน

 รับผิดชอบ

สอดคลอง
ย.ชาติ แผน

แมบท 

 ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

 พัฒนา

 12

ย. ศธ.นโยบาย

รัฐบาล 

(หลัก)

   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 หนา |  66



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 1 กลุมโครงการ 2 17,467,700                        

การผลิตและพัฒนากําลังคน   2.1 กลุมโครงการพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 2 17,467,700

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ

 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  "การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ"

ประเด็นยุทธศาสตร กลุมโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ

   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ) สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 หนา |  67



รวมประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 2   

(จํานวน 2  โครงการ)

17,467,700

2.1 กลุมโครงการพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

(จํานวน 2 โครงการ)

17,467,700

1. โครงการสรางและสงเสริมยุวเกษตรสูผูประกอบการ

ยุคใหม (New Normal)

1. ผูเขารวมโครงการสามารถแปรรูปสินคา

การเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน

2. มูลคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น

1. รอยละของผูเขารวมโครงการสามารถ

แปรรูปสินคาการเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน

(รอยละ 80)

2. รอยละของผูเขารวมโครงการ มีองคความรู

เกี่ยวกับการเงินและการวางแผนการลงทุน

ใหกับผูเรียนเพื่อความยั่งยืนในการประกอบ

อาชีพในอนาคต (รอยละ 80)

5,234,200 ต.ค.64-ก.ย.65 ศธภ.9 (หลัก)

 ศธจ., สพม.,สพป.,

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ, 

กระทรวงพาณิชย, 

กระทรวงอุตสาหกรรม,

 กระทรวงมหาดไทย, 

กระทรวงสาธารณสุข

(รวม)

2 6 9 5 5

2. โครงการศึกษาเพื่อการสรางงานดานการทองเที่ยว

และวัฒนธรรมพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

1. รอยละของ ครู อาจารย ผูบริหาร 

และบุคลากรทางการศึกษาของไทย

บริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแกว 

จันทบุรี  และตราด  ที่เขารับการอบรม

สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

การทํางาน (รอยละ 80)  

2.  ครู อาจารย ผูบริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียน ของไทย

บริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแกว 

จันทบุรี  และตราด  สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางสองประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางดานการศึกษาวัฒนธรรมและการ

ทองเที่ยวระหวางกัน ตลอดจนการสราง

อาชีพรายไดบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ครู อาจารย ผูบริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษาของไทยบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัด

สระแกว จันทบุรี  และตราด เขารับการ

ฝกอบรม จํานวนประมาณ 150 คน 

2. ผูปกครองนักเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัด

สระแกว จันทบุรีและตราด ไดรับการฝกอบรม

อาชีพเพื่อเสริมรายได ในครัวเรือน จํานวน

ประมาณ 150 คน

3. ครู อาจารย ผูบริหาร ไดศึกษาดูงาน

เพื่อแลกเปลี่ยนในดานการจัดการศึกษา 

วัฒนธรรม และการทองเที่ยวในหนวยงาน

ราชการและสถานศึกษาของกัมพูชา

ในบริเวณพื้นที่ติดตอชายแดน ประมาณ 

150 คน

12,233,500 ต.ค.64-ก.ย.65 ศธภ.9, 

ศธจ.สระแกว,

ศธจ.จันทบุร,ี 

ศธจ.ตราด

2 5 9 5 5

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

 พัฒนา 

12

นโยบาย

รัฐบาล 

(หลัก)

ย. ศธ.

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

กลุมโครงการ/โครงการ/กิจกรรมหลัก เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
 คาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ 

 (หนวย : บาท)

ระยะเวลา

 (ระบุเดือน)

หนวยงาน

 รับผิดชอบ

สอดคลอง
ย.ชาติ แผน

แมบท 

 ย.ชาติ

   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 หนา |  68



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 3 กลุมโครงการ 8 3,977,100

การพัฒนาศักยภาพคน   3.1 กลุมโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 1 300,000

ทุกชวงวัย และการสรางสังคม ตั้งแตปฐมวัยจนถึงวัยผูสูงอายุ

แหงการเรียนรู   3.2 กลุมโครงการปฏิรูปการเรียนรู 4 2,418,000

  3.3 กลุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 1,259,100

 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  "การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู"

ประเด็นยุทธศาสตร กลุมโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ

   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 หนา |  69



รวมประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 3   

(จํานวน 8 โครงการ)

3,977,100

3.1 กลุมโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ตั้งแตปฐมวัยจนถึงวัยผูสูงอายุ (จํานวน 1 โครงการ)

300,000

1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในระดับพื้นที่

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ไดรับการดูแล

พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และจัดการ

ศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน

2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาใหมีคุณภาพขั้นต่ําตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561

3. ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง

และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรู

ความเขาใจ ตระหนัก และมีสวนรวมในการ

สงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนา

และการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

ในระดับพื้นที่

4. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) มีพัฒนาการ

สมวัยในทุกดาน

1. รอยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)

ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ

เรียนรูและจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัย

ในทุกดาน (รอยละ 100)

2. รอยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผานเกณฑขั้นตน

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ พ.ศ. 2561 (รอยละ 80) 

3. จํานวนผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก

ผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน 

ภาพรวม 5 จังหวัด ไดรับการสงเสริม

สนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ 

มีความตระหนักและเขามามีสวนรวม

ในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา

ใหเด็กปฐมวัย 

300,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 สบศ. (หลัก)

ศธภ.9 

และ

ศธจ.5 จังหวัดใน

พื้นที่รับผิดชอบ

(รวม)

3 11 12 1 8 3

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

กลุมโครงการ/โครงการ/กิจกรรมหลัก เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
 คาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ 

 (หนวย : บาท)

ระยะเวลา

 (ระบุเดือน)

หนวยงาน

 รับผิดชอบ

สอดคลอง
ย.ชาติ แผน

แมบท 

 ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

 พัฒนา

 12

นโยบาย

รัฐบาล 

(หลัก)

ย. ศธ.
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กลุมโครงการ/โครงการ/กิจกรรมหลัก เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
 คาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ 

 (หนวย : บาท)

ระยะเวลา

 (ระบุเดือน)

หนวยงาน

 รับผิดชอบ

สอดคลอง
ย.ชาติ แผน

แมบท 

 ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

 พัฒนา

 12

นโยบาย

รัฐบาล 

(หลัก)

ย. ศธ.

3.2 กลุมโครงการปฏิรูปการเรียนรู

(จํานวน 4 โครงการ)

2,418,000

1. โครงการยกระดับมาตรฐานการนิเทศการศึกษา 

เพื่อรองรับทิศทางการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค

และจังหวัด

1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

มีแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา ระดับสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแผนนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระดับจังหวัด

3. ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด ไดรับการยกระดับมาตรฐาน

การนิเทศการศึกษา

4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีมาตรฐาน

การนิเทศการศึกษาในพื้นที่ สอดคลอง

กับทิศทางการจัดการศึกษาในปจจุบัน

1. จํานวนแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา ระดับสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค (1 ฉบับ)

2. จํานวนแผนนิเทศติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาระดับจังหวัด (5 ฉบับ)

3. รอยละของศึกษานิเทศกสังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ไดรับการยกระดับใหมี

ความรูทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม

ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การศึกษาในระดับพื้นที่ (รอยละ 80)

168,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 สบศ. (หลัก)

ศธภ.9 

และ

ศธจ.5 จังหวัดใน

พื้นที่รับผิดชอบ

(รวม)

3 12 12 1 8 1

2. โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบ

และการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหลักสูตร

ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

2. ผูสําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการ

เขาสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นที่หลากหลาย

สอดคลองกับความตองการและบริบทในพื้นที่

จํานวนจังหวัดที่มีรอยละของผูเรียนตอ

สายอาชีพเพิ่มขึ้น (5 จังหวัด)

300,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 สบศ. (หลัก)

ศธภ.9 

และ

ศธจ.5 จังหวัดใน

พื้นที่รับผิดชอบ

(รวม)

3 12 12 1 8 1
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กลุมโครงการ/โครงการ/กิจกรรมหลัก เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
 คาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ 

 (หนวย : บาท)

ระยะเวลา

 (ระบุเดือน)

หนวยงาน

 รับผิดชอบ

สอดคลอง
ย.ชาติ แผน

แมบท 

 ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

 พัฒนา

 12

นโยบาย

รัฐบาล 

(หลัก)

ย. ศธ.

3. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 

นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย**

1. จังหวัดมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษาและมีการวิจัยกระบวนการ

จัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ในระดับจังหวัด

2. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา

นักเรียน หรือแนวทางการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู ไปใชในการพัฒนาไดจริงในระดับพื้นที่

3. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการบริหาร

จัดการศึกษา/นวัตกรรมการนิเทศ ไปใช

ในการพัฒนาไดจริงในระดับพื้นที่

4. สถานศึกษามีรอยละของนักเรียน

ที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาผาน

กวาเกณฑเพิ่มขึ้น

1. รอยละของจังหวัดมีศูนยกลางขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษาและมีการวิจัย

กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 

(รอยละ 100)

2. รอยละของจังหวัดมีรูปแบบ/แนวทาง

การพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนา

การจัดการเรียนรู (รอยละ 100)

3. รอยละของจังหวัดมีรูปแบบ/แนวทาง

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การบริหารการจัดการศึกษา/นวัตกรรม

การนิเทศ (รอยละ 100)

450,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 สบศ. (หลัก)

ศธภ.9 

และ

ศธจ.5 จังหวัดใน

พื้นที่รับผิดชอบ

(รวม)

3 12 12 1 8 1
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กลุมโครงการ/โครงการ/กิจกรรมหลัก เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
 คาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ 

 (หนวย : บาท)

ระยะเวลา

 (ระบุเดือน)

หนวยงาน

 รับผิดชอบ

สอดคลอง
ย.ชาติ แผน

แมบท 

 ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

 พัฒนา

 12

นโยบาย

รัฐบาล 

(หลัก)

ย. ศธ.

4. โครงการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาพหุปญญารายบุคคล ในพื้นที่รับผิดชอบ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9

1. มีระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง

และการสงตอในการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาพหุปญญารายบุคคล 

อยางนอย 1 ระบบตอภาค

2. มีเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 

ในการมีสวนรวมใหเกิดการสนับสนุน

ผูมีความสามารถพิเศษไดพัฒนาตนเอง

ไดเต็มตามศักยภาพ พรอมสงตอสูเสนทาง

อาชีพไดอยางมีคุณภาพ รอยละ 80

3. มีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาพหุปญญารายบุคคล

4. มีฐานขอมูลสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาพหุปญญารายบุคคล อยาง

นอย 1 ฐานตอภาค

1. มีระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง

และการสงตอในการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาพหุปญญารายบุคคล

2. รอยละของจํานวนเครือขายความรวมมือ

จากทุกภาคสวนในการมีสวนรวมสนับสนุน

ผูมีความสามารถพิเศษใหพัฒนาตนเอง

ไดเต็มตามศักยภาพ พรอมสงตอสูเสนทาง

อาชีพไดอยางมีคุณภาพ (รอยละ 80)

3. มีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาพหุปญญารายบุคคล 

4. จํานวนฐานขอมูลสถานศึกษาที่จัดการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปญญารายบุคคล

(อยางนอย 1ฐานตอภาค) 

1,500,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ศธภ. 9 3 12 12 1 8 1
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กลุมโครงการ/โครงการ/กิจกรรมหลัก เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
 คาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ 

 (หนวย : บาท)

ระยะเวลา

 (ระบุเดือน)

หนวยงาน

 รับผิดชอบ

สอดคลอง
ย.ชาติ แผน

แมบท 

 ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

 พัฒนา

 12

นโยบาย

รัฐบาล 

(หลัก)

ย. ศธ.

3.3 กลุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(จํานวน 3 โครงการ)

1,259,100

1. โครงการสงเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนา

การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและรองทุกข 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

1. สํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา มีความรู ความเขาใจแนวปฏิบัติ

การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ

และการรองทุกขของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในทิศทาง

เดียวกัน  

2. สํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา มีความชัดเจนในขั้นตอน รูปแบบ

และแนวทางในการดําเนินการทางวินัย 

การอุทธรณและการรองทุกขของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

รอยละของบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจ

ดานวินัย การอุทธรณและรองทุกข

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ไดรับการสราง

เสริมความรู ความเขาใจ แนวปฏิบัติ

การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ

และการรองทุกขของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ไมนอยกวา

รอยละ 80)

369,100 ต.ค.64 - ก.ย.65 ศธภ. 9 3 12 12 1 8 2
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กลุมโครงการ/โครงการ/กิจกรรมหลัก เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
 คาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ 

 (หนวย : บาท)

ระยะเวลา

 (ระบุเดือน)

หนวยงาน

 รับผิดชอบ

สอดคลอง
ย.ชาติ แผน

แมบท 

 ย.ชาติ

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

 พัฒนา

 12

นโยบาย

รัฐบาล 

(หลัก)

ย. ศธ.

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาครูผูสอนวิชาวิทยาการ

คํานวณ (Coding) ระดับประถมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

1. ครูผูสอนวิชา วิทยาการคํานวณ 

(Coding) ในพื้นที่รับผิดชอบสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 (5 จังหวัด 

จังหวัดละ 20 คน) จํานวน 100 คน 

2. บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการภาค9 

และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รวมจํานวน 20 คน 

1. ครูผูสอนวิชา วิทยาการคํานวณ (Coding)

สามารถนําความรูที่ไดไปปรับเปลี่ยน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา

วิทยาการคํานวณ (Coding) ในสถานศึกษา

ทําใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห 

คิดเปนขั้นตอนและมีสมรรถนะ 

ตามเปาหมายของหลักสูตรวิทยาการ

คํานวณ 

2. เกิดเครือขายครูผูสอนวิชาวิทยาการ

คํานวณ (Coding) ที่จะเปนแหลงในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ

ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ

คํานวณ (Coding)

320,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ศธภ. 9 3 12 12 1 8 2

3. โครงการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

และสมรรถนะบุคลากรดานการบริหารงานบุคคล

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ปฏิบัติหนาที่ดานการบริหารงาน

บุคคลในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ

และขอปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคล

ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการ

ภาคในพื้นที่รับผิดชอบ

รอยละของผูบริหาร ขาราชการ

และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 

และขอปฏิบัติดานการบริหารบริหารงาน

บุคคล ปฏิบัติงานไดถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอปฏิบัติของงาน

ดานการบริหารงานบุคคลและเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน (รอยละ 80 

จากคาเปาหมาย)

570,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ศธภ. 9 3 12 12 1 8 2
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 2 กลุมโครงการ 5 3,417,350

การพัฒนาประสิทธิภาพ   5.1 กลุมโครงการสรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา 4 2,775,800

ของระบบบริหารจัดการศึกษา และการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน

  5.2 กลุมโครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 1 641,550

 

 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 "การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา"

ประเด็นยุทธศาสตร กลุมโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ

   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 หนา |  76



รวมประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 6 (จํานวน 5 โครงการ) 3,417,350          

6.1 กลุมโครงการสรางและพัฒนากลไกการบริหาร

จัดการศึกษาและการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน 

(จํานวน 4 โครงการ)

2,775,800

1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

สูการปฏิบัติระดับภาค

1. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค  

2. รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จํานวน 

1 ฉบับ  

3. บุคลากรสังกัดหนวยงานใน ศธภ.9 

และหนวยงานอื่นหรือภาคสวนที่เกี่ยวของ

ในพื้นที่

1. มียุทธศาสตรและบทบาท

การพัฒนาภาคใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย

และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด    

2. การบริหารจัดการศึกษาของหนวยงาน/

สถานศึกษามีความเชื่อมโยงและสอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย

และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ

และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด

1,245,800 ต.ค.64 - ก.ย.65 ศธภ. 9 6 20 2 6 11

2. โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร ในพื้นที่รับผิดชอบสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9

รายงานผลการตรวจ ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 ฉบับ

สํานักงานศึกษาธิการภาคมีรายงานผล 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผลการสนับสนุนการตรวจราชการ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และรายงานผลการกําหนดตัวชี้วัด

การดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวม

ของสวนราชการหรือหนวยงาน 

และสถานศึกษา เพื่อใชประโยชน

ในการกําหนดทิศทาง ปรับปรุง และพัฒนา

การศึกษาในพื้นที่ 

300,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ศธภ. 9 6 20 2 6 11

แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

 พัฒนา

 12

นโยบาย

รัฐบาล 

(หลัก)

ย. ศธ.

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ 

 (หนวย : บาท)

ระยะเวลา

 (ระบุเดือน)

หนวยงาน

 รับผิดชอบ

สอดคลอง
ย.ชาติ แผน

แมบท 

 ย.ชาติ
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แผน

ปฏิรูป

ประเทศ

แผน

 พัฒนา

 12

นโยบาย

รัฐบาล 

(หลัก)

ย. ศธ.

กลุมโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ 

 (หนวย : บาท)

ระยะเวลา

 (ระบุเดือน)

หนวยงาน

 รับผิดชอบ

สอดคลอง
ย.ชาติ แผน

แมบท 

 ย.ชาติ

3. โครงการติดตาม ประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมาย

แผนการศึกษาแหงชาติในทุกระดับ ในพื้นที่สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565

1. มีคูมือการติดตาม ประเมินผลที่สะทอน

การบรรลุ เปาหมายแผนการศึกษาแหงชาติ

ในทุกระดับ ในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการภาค

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 1 

เลม

2. มีรายงานผลการติดตาม ประเมินผล

ที่สะทอนการบรรลุเปาหมายแผนการศึกษา

แหงชาติในทุกระดับ ในพื้นที่สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค จํานวน 1 เลม 

3. มีฐานขอมูลสถานการณของตัวชี้วัด และ

ขอมูลฐานของตัวชี้วัดของแผนการศึกษา

แหงชาติ 

การติดตาม ประเมินผลที่สะทอนการบรรลุ 

เปาหมายแผนการศึกษาแหงชาติในทุกระดับ 

ในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลบรรลุ

ตามเปาหมาย

300,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ศธภ. 9 6 20 2 6 11

4. โครงการสรางกลไกการขับเคลื่อนการศึกษา

แบบมีสวนรวมรูปแบบประชาคมการศึกษาจังหวัด

กลุมจังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออก

1. จํานวนบุคลากรสังกัดหนวยงานใน 

ศธภ.,ศธจ. และหนวยงานอื่นหรือภาคสวน

ที่เกี่ยวของดานการศึกษาทั้งภาครัฐ องคกร

เอกชนและภาคีเครือขาย จํานวน 200 คน

2. จํานวนรูปแบบและแนวทางในการพัฒนา

การศึกษาในระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด

1. มีประชาคมการศึกษากลุมจังหวัดในพื้นที่

สํานักงานศึกษาธิการภาค 8 สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 

2. มีประชาคมการศึกษากลุมจังหวัด

ในพื้นที่ภาคตะวันออกครบทุกจังหวัด 

              930,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ศธภ. 8 (หลัก)

 ศธภ.9 และ ศธจ.

 5 จังหวัดในพื้นที่ 

  รับผิดชอบ (รวม)

6 20 2 6 11 6

5.2 กลุมโครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 (จํานวน 1 โครงการ)

641,550             

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9

บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ ประสิทธิภาพ 

และทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น บุคลากร

มีความสุข มีทัศนคติที่ดีตอองคกร และเกิด

ความสามัคคีในองคกร ทําใหพัฒนา

กระบวนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการ

พัฒนา (ไมนอยกวารอยละ 80)

2. ผูเขารับการอบรมมีสมรรถนะ

การประสานและพัฒนาเครือขาย

การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

และพลังความรวมมือในการบูรณาการการ

จัดการศึกษาในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

641,550 ต.ค.64 - ก.ย.65 ศธภ.9 6 20 2 6 11 2
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สวนท่ี 5 
การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

 
การกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปน

กิจกรรมที่สำคัญที่มุงรวบรวม และวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอใหผูรับผิดชอบการ
ดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ไดทราบเปนระยะ ๆ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงไดกำหนด
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหสามารถนำผล
ประเมินมาใชในการวางแผนในปตอไป 

ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของโครงการ / 
กิจกรรมตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวางป และในปตอไปได 
ตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใชในการวางแผนในปตอไป การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
   1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกำหนดไวโดยพิจารณาจากเง่ือนไข
เวลาท่ีควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
   2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคการดำเนินงานเปนระยะ ๆ นำไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
   3. เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 
เพ่ือนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปในระยะตอไป 
  4. เพื่อตองการทราบประโยชนที่ไดจากแผนปฏิบัติราชการประจำป ในดานการบริหารและ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ โดย
พิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนดในแผนงาน/โครงการ  

การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำป   
ซึ่งเปนรายงานผลการดำเนินงานของแตละโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดไวในแตละยุทธศาสตร
ของแผนฯ พรอมปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยรายงานการดำเนินงานเปนรายไตรมาส  และรายงาน
ตามกำหนดเวลา ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
           รายงานภายในวันท่ี 15 มกราคม 
ไตรมาสท่ี 2 ผลการดำเนินงานมกราคม – มีนาคม 

          รายงานภายในวันท่ี 9 เมษายน 
  ไตรมาสท่ี 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 
                  รายงานภายในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 
   ไตรมาสท่ี 4 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
                           รายงานภายในวันท่ี 9 ตุลาคม  
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   การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เปนการประเมินผลลัพธตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื ่อสิ ้นปงบประมาณ  โดยมีขั ้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

   -กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนฯ 

-การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือ

เก็บขอมูลเมื ่อส ิ ้นปงบประมาณ และรวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส 

   สรุปรายงานผล   

การสรุปรายงานผลที่เกี ่ยวของตอสาธารณชนเมื่อสิ้นปงบประมาณ รวมถึงการนำเสนอ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดำเนินการหรือปรับแผนปฏบิัตริาชการในปตอไป 
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คณะผูจัดทำ 

นายพงษพิศาล  ชินสำราญ   รองศึกษาธิการภาค 8            ที่ปรึกษา 
ปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการภาค 9     

นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ  ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา       คณะผูจัดทำ 

นางสาวทัศนีย  ชางชุบ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        คณะผูจัดทำ 

นายสัจจา  จุนบุญ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        คณะผูจัดทำ 

นางสาวสุภาภรณ  นฤภัย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        คณะผูจัดทำ 
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