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ภาคผนวก

คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ/ทิศทาง การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัด โดยได้พิจารณาจัดทาตามกรอบของนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น มาเป็นแผนแม่บทใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อีกทั้งได้มีการพิจารณาจัดทาโดยใช้พื้นที่
เป็ น ฐาน การมี ส่ ว นร่ ว มจากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ กภาคส่ ว นเพื่ อ ให้ แผนปฏิ บั ติก ารนี้ เ ป็น เครื่ อ งมื อ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และบูรณาการร่วมกับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทั้ง ๒ จังหวัด ทั้งนี้ ด้วยมุ่งหวังให้ประชากรวัยเรียน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พฤศจิกายน 2560

สำรบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5

สภาพทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๓ ผลการดาเนินงาน
นโยบายและกรอบแนวคิดการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๒ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
๒.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
๒.๕ นโยบายรัฐบาล
๒.๖ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564)
๒.๗ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
๒.๘ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๙ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒
๒.๑๐ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๑๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทิศทางการพัฒนาองค์กร
๓.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
๓.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ กลยุทธ์
กรอบการดาเนินงาน
๔.๑ งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๒ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโครงการตามยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
๕.๑ การนาแผนสู่การปฏิบัติ โดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA

ภาคผนวก
ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/งบประมาณที่สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

หน้ำ
1
๒
๔
๘
1๕
๑๕
๑๖
๑๘
๒๘
๓๐
๓๓
๓๓
๔๐
๔๕
๔๖
๔๘
๕๔
๕๔
๕๕
๕๗
๕๘
๕๙
๖๘
๖๘
๗๑
๗๒
๘๘

๑

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2553 และ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กาหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา โดยอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2546 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2๕๖๐
ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
(1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้ สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ความต้องการ
ของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษา และแจ้ งการจั ด สรรงบประมาณที่ไ ด้รั บให้ ห น่ ว ยงานข้ างต้น รับ ทราบ รวมทั้ง กากั บ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิช าชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดาเนิ น การและประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุน การวิจัยและพัฒ นาการศึก ษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

๒
๑. ๑ ข้อมูลการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 มีการแบ่งส่ ว นราชการภายใน ๘ กลุ่ ม
๑ หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน
๑. ที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตการปกครองของจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอานาจเจริญ 2 จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตั้งอยู่
เลขที่ 298 หมู่ 9 ถนนเลี่ ย งเมื อ ง (สี่ แ ยก อ.บ.ต.กุ ด ลาด) ต าบลกุ ด ลาด อ าเภอเมื อ ง
จั งหวัดอุบ ลราชธานี 34000 โทร 045-422186 โทรสาร 045-422185 เว็บไซต์
www.secondary29.go.th

๓
๒. โครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
หน่วยตรวจสอบภายใน

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

* กลุ่มงานบริหารทั่วไป
* กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
* กลุ่มงานประสานงาน

* งานธุรการ
* กลุ่มงานนโยบายและแผน
* กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
* กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
* งานธุรการ
* กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง
* กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
* กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ
* กลุ่มงานวินัยและนิติการ

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
* งานธุรการ
* กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
* กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพและกองทุน
เพื่อการศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
* กลุ่มงานบริหารการเงิน
* กลุ่มงานบริหารบัญชี
* กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
* งานธุรการ
* กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้
* กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
* กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
* กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔
๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเขตพื้นที่บริการ
๑.๒.๑ จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมา
อุบลราชธานี ราชธานีแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองดอกบัวอันมีแม่น้าชี
ไหลพาดผ่านดุจเสมือนเส้นชีวิตของชาวเมืองในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ท้าวคาผง ท้าวทิศพรหม และ
ท้าวก่า บุตรพระวอพระตา หนีภัยสงคราม “พระเจ้าสิริบุญสาร” เจ้าแห่งนครเวียงจันทร์เข้ามาพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและในสมัยนั้นเมืองอุบลราชธานี ยังเป็นเพียงชุมชน
ที่ก ลุ่ ม ชนอพยพเข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ ที่ เ วี ยงดอนกองแขวงจ าปาสั ก เท่ า นั้ น ยั ง ไม่ ได้ ส ถาปนาเป็ น เมื อ ง
อุ บ ลราชธานี จนถึ ง สิ้ น สมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช และในสมั ย กรุ ง รั ต นโก สิ น ทร์ ต อนต้ น
พระพุทธยอดฟูาจุ ฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรวมพลเมืองเพื่อเป็นกาลั งของประเทศ
โดยทรงมีพระราชกาหนดว่า หากเจ้าเมืองใด หรือบุคคลใดรวมไพร่พลได้มากตั้งเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงก็จะ
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง พระปทุ มสุรราช (ท้าวคาผง) จึงอพยพครอบครัวไพร่พลจากเวียง
ดอนกองมาตั้งหลักแหล่งบริเวณห้วยแจระแม จนต่อมาพระปทุมสุรราชสามารถยกทัพปราบกบฏได้ชัยชนะ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าแต่งตั้งพระปทุมสุรราชเป็นพระปทุมวรราช
สุริยวงศ์ ครองเมืองอุบลราชธานี และเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอุบลราชธานี ให้ยกฐานะบ้านแจระแมขึ้นเป็น
“เมืองอุ บ ลราชธานี ” พ.ศ. 2335 และภายหลั ง ได้ย้า ยไปตั้งเมืองใหม่ที่ “ดงอู่ผึ้ ง ” อันเป็นที่ ตั้งเมือ ง
อุบลราชธานีในปัจจุบัน เหตุที่มี “ราชธานี” ต่อท้ายนั้นเป็นเพราะว่า มีเจ้าเมืองสื บต่อมาถึง 4 คน และ
ในสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี ฐ านะเป็ น เมื อ งส าคั ญ เมื อ งหนึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง
กองบั ญ ชาการมณฑลอี ส านมาโดยตลอด จนถึ ง รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ในปี
พ.ศ. 2468 ได้มี ก ารยกเลิ ก มณฑลอุ บ ลราชธานี จึ ง นั บ ได้ว่ า จั ง หวัด อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมจังหวัดต่าง ๆ ของไทยหลายจังหวัด
ขนาดที่ตั้ง
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
630 กิโลเมตร มี่เนื้อที่ประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.00 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร

๕

ตราประจาจังหวัดอุบลราชธานี

คาขวัญประจาจังหวัดอุบลราชธานี
“เมื องแห่ งดอกบั วงาม แม่ น้ าสองสี มี ปลาแซบหลาย หาดทรายแก่ งหิ น ถิ่ นไทยนั กปราชญ์
ทวยราษฎร์ใฝุธรรม งามล้าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์
คนดีศรีอุบล”

๖
ลักษณะภูมิประเทศและอากาศ
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้าทะเล เฉลี่ยประมาณ
68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูง ต่า จัดเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้าโขงเป็น
แนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาชนลาว มีแม่น้าชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ามูล ซึ่งแม่น้า
มูลไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก แล้วไปลงสู่แม่น้าโขงที่อาเภอโขงเจียม และมีลาน้า
ใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ลาเซบก ลาโดมใหญ่ ลาโดมน้อย และมีภูเขาสลั บซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณ
ชายแดนตอนใต้ ที่สาคัญคือเทือกเขาบรรทัดและสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จะมีอากาศ
ร้อนในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
กันยายน
การปกครองและประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 25 อาเภอ 219 ตาบล 2,704
หมู่บ้ าน มี ป ระชากรทั้งสิ้ น 1,862,965 คน เป็นชาย 933,684 คน คิ ดเป็นร้อ ยละ 50.11 หญิ ง
929,881 คน คิดเป็นร้อยละ 49.91
ที่มา : http://stat.dopa.go.th/
.

๑.๒.๒ จังหวัดอานาจเจริญ
ประวัติความเป็นมา
จังหวัดอานาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระยะทางห่างจาก
กรุ ง เทพมหานคร โดยรถยนต์ ป ระมาณ โดยประมาณ 585 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ ก ารปกครอง ทั้ ง สิ้ น
3,161,248 ตารางกิ โ ลเมตร แบ่ งออกเป็น 7 อ าเภอ 56 ตาบล 653 หมู่ บ้ าน มี ป ระชากรทั้ง สิ้ น
377,120 คน เป็นชาย 188,373 คน เป็นหญิง 188,747 คนประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
ชุมชน อาเภอเมืองอานาจเจริญ โครงสร้างประชากรเป็นชาวไทยอีสาน มี ไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาว และ
เชื้อสายเวียดนามอยู่เล็กน้อย
ที่มา : http://stat.dopa.go.th/

ตราประจาจังหวัดอานาจเจริญ

๗
รู ป พระมงคลมิ่งเมือ ง เปล่ งแสงฉัพพรรณรัง สี เปล่ งรัศมี โ ดยรอบ พระเศีย ร ซึ่งให้ ความ
คุ้มครองชาวเมือง
คาขวัญประจาจังหวัดอานาจเจริญ
“ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้า งามล้าถ้าศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา
เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝุธรรม ”
สัญลักษณ์ประจาจังหวัด
ต้นไม้ประจาจังหวัด: ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Heim.)
ดอกไม้ประจาจังหวัด: ดอกจานเหลือง (Butea monosperma O.Ktze)
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ :
ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อาเภอเลิงนกทา และจังหวัดมุกดาหาร ที่อาเภอดอนตาล
ทิศตะวันออก : ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้าโขง
ด้านอาเภอชานุมานเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อาเภอเขมราฐ
อาเภอกุดข้าวปุูน และอาเภอตระการพืชผล
ทิศตะวันตก : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อาเภอปุาติ้ว และอาเภอเลิงนกทา
ทิศใต้ :
ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อาเภอม่วงสามสิบ
แผนที่จังหวัดอานาจเจริญ

๘
สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดอานาจเจริญ
โดยทัว่ ไปจังหวัดอานาจเจริญเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
และดินลูกรังบางส่วน มีลาน้าที่สาคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ
1. แม่น้าโขง
2. ลาเซบก
3. ลาน้าเซบาย
จังหวัดอานาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความ
แตกต่างของฤดูฝนและฤดู แล้ งอย่ างชั ดเจน มี ช่วงกลางวั นยาวในฤดูร้ อนและมีอุณหภูมิ สู งตลอดปี สภาพ
ภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
๑.๓ ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคน
บรรลุถึงศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะในการเรียนรู้และการดารงชีวิตในอนาคต การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชากร รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1.๓.๑ ด้านการศึกษา
1.1 จานวนสถานศึกษาในสังกัด และนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น

จานวนโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น
81
มัธยมศึกษาตอนปลาย
81
รวมนักเรียนทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
(อุบลราชธานี)
30,676 คน
26,302 คน
56,978 คน

จานวนนักเรียน
(อานาจเจริญ)
8,422 คน
7,347 คน
15,769 คน

จานวนนักเรียน
รวมทั้งสิ้น
39,098 คน
33,649 คน
72,747 คน

1.2 แสดงจานวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนนักเรียน
0 – ๔๙๙
50๐ – 1,๔๙๙
1,50๐ – 2,๔๙๙
2,50๐ ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

จานวนโรงเรียน
34
34
6
7
81

๙
๑.๓.๒. ด้านบุคลากร
๒.1 แสดงจานวนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
เพศ

ที่

ประเภท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ลูกจ้างประจา
พนักงานพิมพ์ดีด
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการ (หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่)
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

12
13
14
15
๑๖
1๗

ชาย

หญิง

รวม
จานวน

๓
4
1
๒
2
๑

1
๖
๓
๕
3
๔
5
1
๑
๑

๔
๑๐
๓
๖
๕
๖
๕
1
๑
๒

1
1
1
6

2
1
1
5

2
1
2
1
1
11
๖๑

๒.2 แสดงจานวนผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

จานวน
81
118
3,730
224
128
402
4,683
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29 ปีการศึกษา 2560

๑๐
๑.๓.3. ด้านคุณภาพการศึกษา
3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
ผลต่าง
เปรียบเทียบ
กับระดับชาติ

ประเทศ

+/-

+/-

46.36
29.31
34.99
49.00
31.80
38.29

3.62
-2.74
-2.97
3.02
1.04
0.39

0.06
-0.66
-0.64
0.12
-1.61
-0.55

คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา

กลุ่มสาระ/วิชา
2558
42.80
31.39
37.32
46.10
29.15
37.35

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยรวม

ผลต่าง
เปรียบเทียบ
2558-2559

2559
46.42
28.65
34.36
49.12
30.19
37.75

สังกัด
46.81
29.53
36.12
49.34
31.39
38.44

ภาค
44.69
27.03
33.75
47.32
29.26
36.41

3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
ผลต่าง
เปรียบเทียบ
กับระดับชาติ

ประเทศ

+/-

+/-

52.29
24.88
31.62
35.89
27.76
34.49

3.30
-1.87
-2.02
-4.29
1.91
-0.59

-1.99
-2.79
-1.21
-1.19
-3.15
-2.07

คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา

กลุ่มสาระ/วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยรวม

ผลต่าง
เปรียบเทียบ
2558-2559

2558
47.00
23.96
32.43
36.99
22.70
33.02

2559
50.30
22.09
30.41
34.70
24.61
32.42

สังกัด
53.09
24.90
31.77
36.17
24.36
34.06

ภาค
49.46
22.06
30.43
34.51
24.59
32.21

ที่มา : ข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

3.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมนั ก เรี ย น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สถานศึกษานาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ โรงเรียนสุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กระบวนการลูกเสือการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ โรงเรี ย นวิถีพุทธ การแข่งขันกีฬา การส่ งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียน ซึ่งจากการจัด
กิจ กรรมต่ า ง ๆ ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นในสั ง กั ด เป็น คนดี มี คุ ณ ธรรม มี คุ ณลั ก ษณะ และทัก ษะทางสั ง คมที่
เหมาะสม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และปฏิบัติตนบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และ
ดารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๑๑
3.4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดทา
โครงการพัฒ นาห้ องสมุดมีชีวิตในโรงเรี ยนให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สอดคล้ องกับ
นโยบายห้องสมุด 3 ดี เพื่อพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่ งเรียนรู้
ให้เอื้อต่อการอ่านของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุ มชน เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู
และโรงเรี ย นที่มีผ ลงานเป็ น ที่ป ระจั กษ์ รวมทั้งชุม ชนและภาคีเครือข่ายที่มีส่ ว นร่ว มในการดาเนินงาน
ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จากการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พบว่า ห้องสมุดโรงเรียน
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในลักษณะอุทยานการเรียนรู้ สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ครู นักเรียน และเยาวชน ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง
ขยายผลเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ให้ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย
๑.๓.๔ ด้านโอกาสทางการศึกษา
ที่ผ่านมาอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุนในหลายด้าน เช่น การสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี การส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนานักเรียนตาม
ความสามารถของตนเอง และสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโรงเรี ย น ครู ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น ให้ เ ห็ น
ความสาคัญของการศึกษา ร่วมกันแก้ปัญหา
จากการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
สถานศึกษา ที่ผ่านมาในเรื่องการแนะแนวการศึกษา อาชีพ การแนะแนวชีวิตและสังคม โดยความร่วมมือ
ของผู้ปกครองและชุมชน ทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้รับ
การส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิต และได้รับการพัฒนารอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง
นักเรียนออกกลางคัน เปรียบเทียบสิ้นปีการศึกษา 2555-2559

645

301

2555

2556

111

84

82

2557

2558

2559

๑๒
๑.๓.5 ด้านการบริหารจัดการ
5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนสร้าง
ความเข้มแข็งของการประกันคุณภาพภายในและมีความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
ของ สมศ. โดยดาเนินงาน ดังนี้
1. สังเคราะห์ค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
การสังเคราะห์ค่าเปูาหมาย ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม เมื่อจาแนกตาม
4 มาตรฐานการศึกษา พบว่า 1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม โดยมีฐาน
นิยมของโรงเรียนในระดับดีเยี่ยม จานวน 6 ประเด็นพิจารณา ระดับดี จานวน 4 ประเด็นพิจารณา 2)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม โดย
มีฐานนิยมของโรงเรียนในระดับดีเยี่ยม ทั้ง 7 ประเด็นพิจารณา 3) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม โดยมีฐานนิยมของโรงเรียนในระดับดีเยี่ยม
ทั้ง 3 ประเด็นพิจารณา และ 4) มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล มีคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม ใน 1 ประเด็นพิจารณา
2.สังเคราะห์รายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 พบว่า
ในภาพรวม 4 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา มี ฐานนิยมอยู่ที่ระดับ 4 แปลความหมายดีเยี่ยม รวมทั้ง
มาตรฐานที่ 2-4 มีฐานนิยมอยู่ที่ระดับ 4 แปลความหมายดีเยี่ยม ยกเว้นมาตรฐานที่ 1 มีฐานนิยมอยู่ที่
ระดับ 3 แปลความหมายดี
3. สังเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 ปี 2559 พบว่า ในภาพรวม มีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย มี 6 ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ย
ภาคเรียนที่ 2 สูงกว่าภาคเรียนที่ 1 ยกเว้นในองค์ประกอบที่ 6 ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 2 ต่ากว่า
ภาคเรียนที่ 1 เล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยของ 7 องค์ประกอบ 19 ด้าน 51 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.61 ทั้ งนี้ เมื่อ
จาแนกตามองค์ประกอบที่ 1-7 พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.78, 4.49, 4.86, 4.54, 4.88, 4.23, และ4.51,
ตามลาดับ โดย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์ประกอบที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เท่ากับ
4.81 ส่วนองค์ประกอบ 6 ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 4.24
4. การจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การนาส่งข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นของสถานศึกษา
เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (QAMS online) ให้แก่ 81
โรงเรียน วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัด
อุบลราชธานี และกากับติดตามให้โรงเรียนดาเนินการจนสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทาให้
โรงเรียนสามารถ ปฏิบัติการนาส่งข้อมูลสารสนเทศ จาก template สู่ระบบ QAMS online มายัง สพม.
29 และ สพม.29 ตรวจสอบและรับรองผล ส่งไปยัง สพฐ. ได้ครบถ้วนทุกโรงเรียน
5. เนื่ องจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ในระหว่างปี
2554-2558 นั้น โรงเรียน ในสังกัดได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครบทั้ง 81 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยได้รับการรับรองคุณภาพ 58 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72 และไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28 ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ ของ สมศ. จึงได้จัดทาเอกสารคู่มือการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ.
มอบให้แก่ 19 โรงเรียน ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปี 2555 และร่วมกับสานั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมแนวทางการประเมินคุณภาพแนวใหม่ การประเมินแบบองค์
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รวมและเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ให้แก่โรงเรียนในวันที่ 2
มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
6. จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29ให้แก่ รองผู้อานวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบ ดูแลงานประกันคุณภาพการศึก ษา และ
ศึกษานิเทศก์ จานวน 85 คน และจัดทีมคุณภาพของเขตพื้นที่ 23 คณะให้สามารถนิเทศ ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมพัฒนาในลักษณะกัลยาณมิตร ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-19 ก.ค.60 ทาให้โรงเรียนสามารถประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จานวน 8 องค์ประกอบ 32 ประเด็น 2) ทบทวนประกาศ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐานและค่าเปูาหมาย ปีการศึกษา 2560 3) ดาเนินงานการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 4) จัดทารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 และ5) นาส่งข้อมูล สารสนเทศในลักษณะ
online (QAMS online) ได้อย่างถูกต้อง
5.2 เขตสุจริต
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การดาเนิ น งานตามโครงการเสริ มสร้ างคุณ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกั น
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ตามแนวทาง 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สร้างทีมประสานขับเคลื่อน
ที่มีพลัง 2) พัฒนาคุณธรรมความโปร่ งใส สามารตรวจสอบได้ของบุคคล 3) นาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สื่อสารที่ดี 4) พัฒนานวัตกรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ 5) สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใน
การทางานที่ดีเพื่อองค์กร เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ไปสู่เปูาหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสาคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
อยู่ อย่ า งพอเพี ย ง มีจิ ตสาธารณะ ผ่ า นกระบวนการคิ ดอย่า งเป็ น รูป ธรรม น าไปสู่ ก ารปฏิบั ติที่ ถู กต้ อ ง
เหมาะสม และยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาเนินการ 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
2) โครงการการจัดนิทรรศการนาเสนอและสรุปผลการดาเนินงานตามแนวทางการดาเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปูองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จากการด าเนิ น โครงการเสริม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา
“ปูองกันการทุจริต” ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งผ่านการประเมินเป็นเขต
ต้นแบบ เมื่อปี 2558 มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปูองกันและต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้งพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหรือกลยุทธ์ที่ดีในการทางาน สอดคล้อง
กับการวิเคราะห์สภาพการทางานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเชื่อมโยงการทางานให้เกิดภาพลักษณ์
และมาตรฐานแก่สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
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ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ITA ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.ความ
โปร่งใส
78.45

2.ความ 3.ความปลอด
พร้อมรับผิด จากทุจริตใน
การปฏิบัติงาน
72.92
82.74

4.วัฒนธรรม 5.คุณธรรม ร้อยละ
คุณธรรม
ในการทางาน เฉลี่ย
ในองค์กร ของหน่วยงาน
79.16
76.32
78.13

ระดับ
ความ
โปร่งใส
สูง

ที่มา : สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 2559 : 26
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ส่วนที่ 2
นโยบายและกรอบแนวคิดการดาเนินการที่เกีย่ วข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้นานโยบาย กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์
จุดเน้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมบูรณาการและจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่ งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมี
บทบั ญ ญัติ เ กี่ย วกั บ การจั ด แผนการศึ กษาแห่ งชาติ และการด าเนิน การและตรวจสอบการด าเนิ นการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒ นาผู้ เรียนให้ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนิ น การให้ เด็กเล็ กได้รับการดูแลและพัฒ นาตามวรรคสอง หรือให้ ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ชาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือ
ใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุน เป็นอิสระและกาหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐานได้น าร่า งกรอบยุท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564
ยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จุ ดเน้น นโยบายของ
รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบท

๑๖
ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องมาเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กาหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สาหรับการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๒ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ วด้วยการพัฒนาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง
เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น
2.2 เศรษฐกิ จ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น สู ง สามารถสร้ า งรายได้ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
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ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม
และเป็นสากล
2.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จาเป็ นส าหรับ การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒ นาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา “มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคน
ไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทั กษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดขอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่ า งมี คุณภาพ รวมถึ งการสร้ า งคนให้ ใช้ ประโยชน์ และอยู่ กับ สิ่ งแวดล้ อ มอย่ างเกื้อ กูล อนุรัก ษ์ ฟื้น ฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึ ด “วิ สั ย ทั ศน์ ภ ายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี ” มาเป็น กรอบของวิ สั ยทั ศ น์
ประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ
พจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา
ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
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6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวิจัยค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
.
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริหาร และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเปูาหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและท าประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม มี สุ ข ภาพกายและใจที่ ดี มี ค วามเจริ ญ งอกงามทาง
จิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่ อ มล้ าทางด้า นรายได้ และความยากจนลดลง เศรษฐกิจ ฐานรากมีค วาม
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสั งคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ
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การผลิ ตและให้ บ ริ การจากฐานรายได้เดิม ที่มีมูล ค่าเพิ่มสู งขึ้น และมีการลงทุนในการผลิ ตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ
สู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจ
ที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน
และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญ ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดขี องสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
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ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
2) สนั บ สนุ นให้ เด็กเข้าร่ว มกิ จกรรมทั้งในและนอกห้ องเรี ยนที่เอื้อต่อการ
พัฒ นาทัก ษะชี วิต และทัก ษะการเรี ย นรู้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อง อาทิ การอ่า น การบาเพ็ญ ประโยชน์ ท างสั ง คม
การดูแลสุขภาพ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่ง
การฝึก ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นผู้
แนะนา และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ
เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยง
ให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
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3.3.6 จั ดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ
การจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.3.7 ส่งเสริ มสถาบันการศึกษาให้ เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนา
ในพื้นที่
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ให้ความสาคัญกับ
การดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ สาธารณสุ ข
รวมทั้ ง การปิ ด ช่ อ งว่ า งการคุ้ ม ครองทางสั ง คมในประเทศไทยซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งจากที่ ไ ด้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจ และสั ง คมโดยเฉพาะอย่ างยิ่งการสนับสนุนในเรื่ องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ ความ
ช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี
และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการ
เข้าถึงปั จ จั ย การผลิ ตคุณภาพดีที่ร าคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
การใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการ เพื่อการลดความเหลื่อมล้า
1. วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับ
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม
และระหว่างพื้นที่
ตัว ชี้วั ด 2.2 สั ด ส่ ว นนั กเรีย นที่มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการศึ กษาทุก ระดั บชั้ น ผ่ า นเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาค
ลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การเพิ่ ม โอกาสให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายประชากรร้ อ ยละ40 ที่ มี ร ายได้ ต่ าสุ ด ให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยาย
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การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรมและการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพให้ แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
การดูแ ลนั ก เรี ย นยากจนที่อ าศัย ในพื้น ที่ ห่ า งไกลที่ ครอบคลุ ม ตั้ง แต่ก ารสร้ า งรายได้ ข องครั ว เรื อนการ
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปั จจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อปูองกันไม่ให้
เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.2 การกระจายการให้การบริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่ งเสริ มให้ มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้ มีความ
เท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย 1) กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจาย
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง
ความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ ที่ ชั ด เจน เพิ่ ม โอกาสในการพั ฒ นาครู 2) สร้ า งระบบความรั บ ผิ ด ชอ
(Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครู และ
โรงเรีย น 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.4 ส่ งเสริ มให้ ป ระชากรกลุ่ มต่ างๆ โดยเฉพาะกลุ่ ม เด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ พิก าร
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม
พร้อมทั้ง ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น
ท้าทายที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง
มากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
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ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจั ดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
3. แนวทางการพัฒนา
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะ
น้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสี
เขียวเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดัน
กฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน ให้ ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสั งคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และการเตรี ย ม การรั บ มือกับ ภัย คุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่ งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง
ปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถ
ในการบริหาร จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย
คุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุน
การรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมื อด้านความมั่นคง
ในกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
3.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการ
เพื่อปูองกันการกระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
และคานึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุ่นแรงตามแนวทาง “เข้าใจ
เข้าถึงพัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
3.2.7 ดาเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับ
ภูมิภ าคและพหุ ภาคี เพื่อปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์
ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และสถานการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น ๆ
5. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สั ม ฤทธิ์อ ย่ า งจริ ง จั ง เพื่อ ให้ เป็ น ปั จ จั ย สนับ สนุ นส าคัญ ที่จ ะช่ ว ยส่ ง เสริม การพั ฒ นาประเทศในทุ กด้ า น
ให้ประสบผลสาเร็จ บรรลุเปู าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ
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ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคต
ในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวก
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
3.5 ปูองกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมุ่ ง สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการรั ก ษา
ประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ ายทาง
สังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์ ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของ
การทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของ
ข้าราชการและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกาหนดขั้นตอนการ
ลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาผืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง
7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน.
3.5.2 ปูองกันการทุจริต
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3) เร่ ง รั ด หน่ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ก ารด าเนิ น งานในการก าหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตาม
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่บูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัว ชี้วัดที่ 1.3 สั ดส่ ว นการลงทุนวิจัยและพัฒ นาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เปูาหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร
10,000 คน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อม
ล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซี น) โดยอาศัยกลไก
ดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนหรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอด
คล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology:T)
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วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความเข้าใจในเทคโนโลยี
๒.๔. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่ วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งวามเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเปูาหมายของการพั ฒนาการศึกษาใน 5 ประการ
ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี
ข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก สามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ
การดาเนิ น การตามวัตถุ ประสงค์ เปู าหมายของแต่ล ะยุท ธศาสตร์ต ามที่กาหนดไว้ใ น
แผนการศึก ษาแห่ ง ชาติจ ะประสบผลส าเร็จ ตามที่ ระบุ ไว้ ในแต่ล ะยุท ธศาสตร์แ ละแนวทางการพั ฒ นา
หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดาเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมาย
ความสาเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้อง
ดาเนินการดังนี้
1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม
ในการสนับ สนุนส่งเสริ มการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่นเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้ า งความเข้ า ใจในเปู า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานของแผนฯ
ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและ
การเชื่อมโยงยุ ทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา
มีคณะกรรมการกากับ ดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนาไปปฏิบัติ โดยมีร ะบบงบประมาณเป็นกลไก
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ
มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษา
ของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจาปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผน ฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากาลังคนตามความ
ต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลา
ที่กาหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลาง
สู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละ
ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการ
การศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อ
สาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกากับ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
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7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือ
ทางการเงินในการกากับการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบาย
รัฐบาล
๒.๕ นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ แ ถลงนโยบายรั ฐ บาลต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ 12
กันยายน 2557 โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ดาเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่
จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการ
ใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัล ยาณมิตรแบบสั นติวิธี ส่ งเสริมการพูดคุย สั นติสุ ขกับผู้ มีความคิดเห็ นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุน แรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้ มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง
ทั้ง จะเพิ่มระดับ ปฏิสัมพัน ธ์กับ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่ว ยคลี่ คลายปัญหาได้
รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่ งด่ วน รั ฐ บาลให้ค วามสาคัญต่อการเตรี ยมความพร้ อมสู่ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
มั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อปูองกัน
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุ ภาคี ทั้งจะจัด
ระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบก
และทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยี
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ทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็น โจรสลัด การก่อการร้าย
สากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์
เข้าใจเข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็ นต่างจากรั ฐ สร้ างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิ ทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้น ที่ซึ่งเป็น พหุ สั งคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุ่นแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้ มี
อิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนา
กาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและ
บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่ ว ไปมี โ อกาสร่ ว มจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ทั่ ว ถึ ง และร่ ว มในการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
การเรียนรู้กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการ
ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มี
ความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เอื้อต่อ การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็น
ผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน
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นโยบายที่ 4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต
วิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียน
ทางไกล
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน
ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลัง คนในสาขา
ที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ
ไปท างานในภาคเอกชน และการให้ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ มมี ช่ อ งทางได้ เ ทคโนโลยี
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจาก
การผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญในการเร่ งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใด
ที่ ส ามารถจั ด การขยะมู ล ฝอยโดยการแปรรู ป เป็ น พลั ง งาน ก็ จ ะส นั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น การ ส่ ว นขยะ
อุ ต สาหกรรมนั้ น จะวางระเบี ย บมาตรการการบริ ห ารจั ด การเป็ น พิ เ ศษ โดยก าหนดให้ ทิ้ ง ในบ่ อ ขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของ
เสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้
มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิด
อุบัติเหตุให้ความสาคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระ
แก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ
และการขอรับ บริ การจากรัฐ ซึ่งมีขั้น ตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่า ยทั้งของภาครัฐ
และประชาชน
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๒.๖ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่ว น คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่หลักของชาติ
และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกาหนดกรอบความคิดหลักจากการกาหนดนโยบาย
ได้คานึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุ กคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาทเชิงรุก
ในประชาคมอาเซียนและดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ
นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบายสาคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ.เป็นหน่วยหลัก)
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย
1. นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถานบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4)
ส่งเสริ มให้ ป ระชาชนเกิดความรู้ สึ กเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของชาติ อยู่ร่ว มกันอย่างมีความสุ ข มีความรัก ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
3. นโยบายที่ 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในขังหวัดชายแดนภาคใต้
3.3 เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน
๒.๗ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดทาขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐนาไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดลาดับความสาคัญของภารกิจหน่วยงานและใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศในระยะยาวต่อไป
ยุ ทธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561 ได้ กาหนดไว้
6 ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าดาเนินการภาครัฐ คือ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโต
จากภายใน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7. รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
โดยในส่วนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้แก่
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
1.2 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
1.3 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.5 การปูองกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่
2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2.7 การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเริมสร้างศักยภาพคน ได้แก่
3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการ
เติบโตจากภายใน ได้แก่
4.4 การเสริมสร้างการดาเนินงานตมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่
5.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่
6.1 การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด นโยบายการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถานบันหลักของชาติ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธารงไว้ซึ่งการเทิดทูนพิทักษ์
รักษาถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกเพื่อปูองกันและปราบปรามการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราชประสงค์
1.1.2 เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทและความส าคั ญ ของสถาบั น
พระมหากษั ตริ ย์ ต่ อสั งคมไทย รวมทั้ง หลั กการทรงงานและแนวทางพระราชด าริ กับ ทุก ภาคส่ ว นและ
ต่างประเทศ
1.2 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
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- สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี เพื่อนาไปสู่ความมั่นคงของชาติและประโยชน์สุขของ
ประชาชน
ตัวชี้วัด
- ความขัดแย้งของประชาชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.2.1 ปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจในทัศนคติความเป็นไทยและวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
1.2.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดาริกับทุกภาคส่วนและ
ต่างประเทศ
1.2.3 สร้างความรู้ความเข้าใจสาหรับประชาชนในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
1.2.4 ส่งเสริมการให้ความรู้และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่กับการ
ดาเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบิดเบือนและนาเสนอข้อมูลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
1.3 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อาเภอของสงขลา ทั้งใน เขตเมือง
ชุมชน และหมู่บ้านเปูาหมาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเปูาหมายมีโอกาสทางการศึกษาและความรู้ ความเช้าใจหลัก
ศาสนาที่ถูกต้องสามารถดาเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุข
- ภาคประชาชน เอกชน และภาคส่วนอื่นๆ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐ
ในการแก้ไขความขัดแยงโดยสันติวิธี
ตัวชี้วัด
- จานวนนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในสถาบันของรัฐ
ในทุกระดับชั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
- ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เปูาหมายสามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคม
พหุวัฒนธรรม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.3.2 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พัฒนางานด้านการอานวยความยุติธรรม และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.3.4 พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่และการ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา
1.3.5 สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนาและการเผยแพร่ศิลป์วัฒนธรรมที่ส่งเสริมสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
1.3.7 ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี
ทั้งการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนในการปูองกัน
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และแก้ไขปัญหาความไม่ส งบ รวมทั้งพัฒ นาทักษะและขีดความสามารถของกาลั งประชาชนและกาลั ง
ประจาถิ่นให้พร้อมในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เปูาหมาย (Safety Sone)
1.5 การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด
หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เปูาหมายมีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบาบัดรักษาครบตามแผนที่กาหนด ติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามกาหนด
ตัวชี้วัด
- ผู้เสพรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 7
- ร้อยละ 90 ของผู้ปุวยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่ายจากการ
บาบัดรักษาทุกระบบ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.5.1 สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู้ ใช้แรงงานและประชาชน
กลุ่มเสี่ยงโดยความร่ว มมือจากทุกภาคส่วน ส่ งเสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานประกอบการ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีบทบาทสาคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมถูกต้อง เพื่อปูองกัน
ปัญหา
ยาเสพติด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด
- ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศดีขึ้น
ไม่น้อยกว่า 2 อันดับ (ตามการจัดอันดับ Network Readiness Index : NRI)
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.6.1 ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม
รวมทั้งประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น Asian Digital Hub
2.6.2 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทางานและบริการของภาครัฐ
สู่ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย
2.6.3 ส่งเสริมการให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนและผู้นา
ทุกสาขา
2.7 การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/สะสมององค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
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ตัวชี้วัด
- องค์ความรู้ที่สามารถนาไปแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ความมั่งคง สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต ประชาชนในเรื่องสาคัญตามนโยบายของรัฐบาลไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น
- องค์ความรู้สามารถนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของ
หน่วยงานร้อยละ 50
- บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 คน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.7.3 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม นาองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆไปใช้เพื่ออ้างอิงและ/หรือต่อยอด
2.7.5 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมร่วมทั้ง
สนั บ สนุ น การยกระดั บ มาตรฐานการวิ จัย และมาตรฐานอุ ต สาหกรรมตลอดจนส่ ง เสริ มการผลิ ตและ
เพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์และเปูาหมายของ
ประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- คนไทยทุกช่วงวัยมีศักยภาพ ความมั่นคงในชีวิตและมีครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น
ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเปูาหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งอบอุ่น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.1.2 ส่งเสริมให้ประชากรแต่ละช่วงวัยเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการต่างๆ
ของภาครัฐ สร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับกลุ่มด้อยโอกาส และการพัฒนาทักษะอาชีพสาหรับแรงงาน
เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิต
3.1.3 ส่งเสริมการสร้างความอบอุ่น จริยธรรมและคุณธรรมในกลุ่มปฐมวัยวัยเรียน
วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ ตลอดจนภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่น
3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัยและมี
ศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
- อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้นจากปี
2560 ไม่น้อยกว่า 2 อันดับ
- ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของกาลังแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นขึ้นไปเพิ่มขึ้น ร้อยละ 55.75
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- ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ต่ากว่า
30 Mbps) ร้อยละ 90
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษา แลคุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบ
สหวิทยาการ การปฏิบัติจริง การสร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาหรืออาชีพตามความ
ถนั ดและความสนใจของผู้ เรี ย น รวมทั้ งเร่งรัดการยกระดับการเรียนรู้วิช าภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา
3.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาพัฒนา
ระบบและกลไกลการทดสอบการวัดและการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับ
การศึ ก ษา ทุ ก กลุ่ ม เปู า หมาย พั ฒ นาระบบคลั ง ข้ อสอบเพื่ อ วัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุมการวัดความรู้ ทักษะสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
3.2.3 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการใช้ครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพพัฒนา
สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ เ ป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ (Facilitator) ผู้ ก ระตุ้ น แรงจู ง ใจ (Motivation) ผู้ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจ
(Inspiration) ผู้ให้คาปรึกษาและชี้แนะ (Coaching & Mentoring) และเพื่อแก้ปัญหาการสอนไม่ตรงวุฒิ
สอนคละชั้น และการสอนในสาขาขาดแคลนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมรคุณภาพ
3.2.5 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการศึกษา
ทางไกลให้ครอบคลุมทุกพื้ นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ตลอดจน
เสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนรู้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพสนับสนุนการบูรณาการโครงข่า ยสื่อสาร
โทรคมนาคมเพื่อการศึกษา และการบูรณาการฐานข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ส่วนร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.6 ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่ว ถึงและมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) การจัดการศึกษากลุ่ม
เฉพาะด้านเฉพาะทางและกลุ่มที่มีความต้องการจาเป็นพิเ ศษในทุกระดับ ทุกปะเภทการศึกษา การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุกสังกัด บูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันและเด็กที่
อยู่ น อกระบบการศึ กษา สร้ า งกลไกลความร่ว มมื อพั ฒ นาระบบการสะสมและเทีย บโอนผลการเรี ย น
การศึกษาในระบบ นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์จากการทางานรวมทั้งปรับระบบ
การศึกษาให้ผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพเรียนข้ามสายได้ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลายเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจน
4.4 การส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ประชาชนสามรถดารงชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพอประมาณ

๓๙
ตัวชี้วัด
- จานวนชุมชนที่มีการฟื้นฟูแหล่งอาหารพืชท้องถิ่นของชุมชนและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
- จานวนของหมู่บ้านที่มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.4.1 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่งและพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวงโดยสนั บ สนุ น ด้านวิ จัยและพัฒ นาองค์ค วามรู้ ส่ งเสริมอาชีพฟื้น ฟูและอนุรัก ษ์
ทรัพยากร รวมทั้งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.4.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริพัฒนาขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
4.4.3 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในด้านการเกษตรการพัฒนา
แหล่งน้า สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ การคมนาคมและการสื่อสาร สวัสดิการสังคม และ
การศึกษา การพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้เกิดความ “พออยู่
พอกิน” สามารถพึ่งพาตนเองได้
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
5.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ขยะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีขึ้น
ตัวชี้วัด
- ขยะมูลฝอยชุมชนมีการนากลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5.37 ล้านตัน
- ขยะมูลฝอยชุมชน 10.74 ล้านตัน ของเสียอันตรายชุมชน 0.087 ล้านตัน ขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ 0.048 ล้านตัน และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 2.24 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
5.2.1 ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เสริมสร้างขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการนาขยะไปใช้ประโยชน์
รวมถึงตั้งพื้นที่ต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะ ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- สังคมไทยมีภาพลักษณ์การปูองกัน และปราบปรามการทุจริตดีขึ้น

๔๐
ตัวชี้วัด
- ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเปลี่ยนแปลงดีขึ้น โดยประเทศไทยได้รับการ
ประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 44 ในปี
2561
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
6.1.1 สนั บ สนุ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และปลู ก ฝั ง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม
จริยธรรม การรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต
และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือและให้ใช้กับทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ของนักการเมือง ข้าราชการ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการ
ต่อต้านทุจริตเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต รวมถึง
การตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐ
6.1.2 เสริมสร้างกลไกการปูองกันการทุจริตเชิงรุกเพื่ อยับยั้ง และสกัดกั้นการทุจริต
ปฏิ รู ป กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การปู อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเท่ า ทั น ต่ อ พลวั ต ของ
การทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นาไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใส
๒.๘ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป์)
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า แต่ ง ตั้ ง ให้ น ายธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์
เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และหม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล เป็ น รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์และ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ
7.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”
2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุล ยเดชที่ ท รงมี แนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่ าง ๆ เกี่ ย วกั บ นัก เรีย น ครู และ
การศึกษา

๔๑
(1) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลังมิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)
“ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรู้และประสบการณ์ แก่กัน”(5 ก.ค.
2555)
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้ประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)
“ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.
2555)
(2) ครู
“เรื่ อ งครู มีค วามส าคัญ ไม่น้ อยกว่า นัก เรีย น ปัญ หาหนึ่ง คือ การขาดครูเ พราะ
จานวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็ก
ให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และ
ปลูกจิตสานึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้
ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง
คือมีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อ จะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิด
ของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555)
“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง
(6 มิ.ย. 2555)
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้
ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ไหน ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหาก
คนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)
“ครู บ างส่ ว นเวลาสอนนักเรี ยนจะสอนไม่ห มดแต่เ ก็บไว้บ างส่ ว น หากนั กเรีย น
ต้องการรู้ทั้งหมดวิช า ก็ต้องเสีย เงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือ
ส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555)
7.2 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง ได้ ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
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(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7.3 จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ
ดาเนินการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช...
4) ด าเนิ น การเร่ ง ด่ว นตามข้ อ สั่ ง การของนายกรัฐ มนตรีใ ห้ เห็ น ผลการด าเนิ นการ
เป็นรูปธรรม
7.4 จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลั กสูตร กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนการสอน
เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ Active Learning
2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย
2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี
2560 จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
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1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบ
ดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4-5 ปี)
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์
เด็กเล็ก(เด็กอายุ 3 ปี)
3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก
เยาวชนและต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
วิถีพุทธและโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยึดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตร
เองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่
วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology
เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการ
ปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย
โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4) การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผล
คะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O-NET ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการ
ในรูปคณะทางานออกข้อสอบ
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก
ดาเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
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3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ
และการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
บริหารจัดการ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้าง
ความ
เท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การสร้างจิตสานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1) เรื่องกฎหมาย
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
6.2) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงภารกิจงานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพื่อลดความซ้าซ้อน
ในการทางาน และปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
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7.5 การขับเคลื่อน กากับและการติดตามและนาจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
1) จัดทาแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล
และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
๒.๙. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี

๔๖
7. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
๒.๑๐ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
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เป้าหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6. วางแผนการผลิต และการพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
9. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
11. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
14. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ

๔๘
15. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
16. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียนในทุกพื้นที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
17. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง
18. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
19. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยและไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
21. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ
ระบบการรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็น
เอกภาพเป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน
22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ
23. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
24. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
26. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ลดความเหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
27. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
28. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ
29. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม
พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
๒.๑๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 120 ตอนที่ 63 ก หน้า 17 - 23 วันที่ 7

๔๙
กรกฎาคม 2546) ไว้ดังนี้
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 8 และ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการ
ส่งเสริมการศึกษรขั้นพื้นฐาน โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดาเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร
การจัดตั้ง จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
(5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน
ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่
การศึกษา
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สานักอานวยการ
(2) สานักการคลังและสินทรัพย์
(3) สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) สานักทดสอบทางการศึกษา
(5) สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
(6) สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7) สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(8) สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
(9) สานักพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ
(10) สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
.

๕๐
สรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่ งเสริมและสนั บสนุนให้ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่ว ถึง และ
มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส านั ก งานการศึ ก ษาพิ เ ศษ และสถานศึ ก ษา
มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล
5. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เน้ น การท างานแบบบู ร ณาการ
มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจ
และความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒ นารูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๕๑
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
รายละเอียดกิจกรรมและโครงการจาแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กิจกรรมหลัก
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
โครงการ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ศาสตร์พระราชา)
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมและความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
กิจกรรมหลัก
1. เสริมสร้างความเข้มเข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการ
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ยกระดับผลการ
ประเมินระดับนานาชาติ PISA
4. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน อ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้ผู้เรียน
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

๕๒
6. สนับสนุนการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ
7. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ
8. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
9. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ทื่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ เชื่อมโยง
กับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
โครงการ
1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค
2. สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
3. จัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ
เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว พื้นที่สูง พื้นที่เกาะ พื้นที่ทุรกันดาร
4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
(ยังไม่ได้เพิ่มเติมเรื่อง อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการจัดการศึกษาชายแดนภาคใต้)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
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โครงการ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ
1. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ( Area-base
Management )รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSRER”
5. พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๕๔

ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาองค์กร
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1.1 จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้น
2. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีการจัดโครงสร้างที่สนับสนุนการทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น
สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนา
4. มีครู ผู้บริหารการศึกษาเกษียณอายุราชการที่มีความสามารถจานวนมาก
5. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง ทาให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
6. มีหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ และ
ประสานงานการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจาย อยู่ทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เช่น
ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และกลุ่ม CLUSTERs
1.2 จุดอ่อน (Weakness)
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษายังขาดประสิทธิภาพ
2. ระบบการติดตามยังขาดประสิทธิภาพ
3. ระบบการเบิก จ่ายงบประมาณยังขาดการติดตาม เร่งรัด จึงทาให้การเบิก จ่าย
งบประมาณไม่ทันตามกาหนดในปีงบประมาณ
4. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางส่วนยังขาดความชานาญการ
5. ขาดการวางแผนการทางานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมไม่สามารถนามาปฏิบัติได้
6. บุคลากรมีความสามารถในการนานโยบายสู่การปฏิบัติได้น้อย
1.3 โอกาส (Opportunities)
1. กรอบยุทธศาสตร์มีความชัดเจน เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้องค์กรได้
2. แผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพื้นที่และแผนของโรงเรียนสอดคล้องตามจุดเน้น 6
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เอื้อต่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่มีประโยชน์
5. ความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
6. ทรัพยากรบุคคลที่อยู่นอกระบบราชการและ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
1.4 อุปสรรค (Threats)
1. การขาดบุคลากรในภาวะที่เกิน มีจานวนไม่สมดุลในบางวิชาเอก โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก
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2. นโยบายระดับบนขาดความสัมพันธ์และต่อเนื่องกับบริบทระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. การรับข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจในพื้นที่ค่อนข้างน้อย
4. ความเข้าใจของวิธีการนาสู่การปฏิบัติของภารกิจงานที่ปฏิบัติแตกต่างกัน
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา
ค่านิยม (Values)
S = service การบริการ
P = polite สุภาพ มีสัมมาคารวะ
M = moral คุณธรรม ศีลธรรม
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็ น กลไกขับ เคลื่ อ นการศึกษาขั้น พื้นฐานตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่ คุณ ภาพระดั บ
มาตรฐานสากล
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา
5. พั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี และระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ ศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. คุณภาพผู้เรียน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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2. โอกาสทางการศึกษา
- นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา ระดับมัธยมอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาครูและบุคลากร
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษา สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน
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ส่วนที่ 4
กรอบการดาเนินงาน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้สอดคล้องตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา นโยบายเร่งด่วนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนของงบประมาณสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งต้องดูแลนักเรียนให้มีการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานพื้นที่การศึกษา
ทั้งด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่างไกล
และจัดสรรตามภาระงาน เพื่อกระจายงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระงาน ประกอบด้วย ความจาเป็น
พื้นฐาน ภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2. งบตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย เพื่อให้กลุ่ม/หน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม ตอบตัวชี้วัดตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา นโยบายเร่งด่วนสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. งบพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายเร่งด่วนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริ บ ทของเขตพื้น ที่การศึกษา มีโ ครงการ/กิจกรรม ที่แสดงการผลั กดันคุณภาพการจั ด
การศึกษาที่มีเปูาหมายที่ ส่งผลต่อกลยุทธ์ จุดเน้น และเปูาหมายการให้บริการ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
การวิจัย การผลิตอุปกรณ์ สื่อ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเป็นต้นแบบได้ เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิผลการจัดการศึกษา ตอบตัวชี้วัดตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา นโยบาย
เร่งด่วนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
กรอบงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร
งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา +งบภาระงาน งบพัฒนาของสานัก จานวน 10,000,000
บาท
1. งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 จานวน 5,000,000 บาท
ซึ่งได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จานวน 3,000,000 บาท และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จัดสรรเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อีก จานวน 2,000,000 บาท ตามเกณฑ์การจัดสรร

๕๘
2. งบตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 2,000,000 บาท
3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 3,000,000 บาท
เพื่อให้ การขับ เคลื่ อนแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุ วัตถุประสงค์
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง จั ด สรรงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการงบตามภารกิจกลุ่ม/หน่วยในส านักงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพิ่มประสิทธิผลการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ พร้อมนาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 29 จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อบริหารจัดการศึกษาและตอบตัวชี้วัดตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา นโยบายเร่งด่วนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
1. งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 5,000,000 บาท
ที่
1

รายการ

งานประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สพม.29
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
(รถยนต์ส่วนกลาง)
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
5 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/น้ามันหล่อลืน่
6 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารสถานที่
7 ค่าวัสดุสานักงาน
8 ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ
9 ค่าประเมินผลการปฏิบัติงานผูบ้ ริหาร
โรงเรียน
10 ประชุมผูบ้ ริหารโรงเรียน
11 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต สพม.29

35,000

ระยะเวลางบประมาณ
กลุ่ม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
3,000,0 2,000,0 ผู้รับผิดชอบ
00
00
นิเทศฯ
35,000
-

500,000

400,000 100,000 การเงินฯ

100,000

60,000

2 ครั้ง
2 ครั้ง

111,500
200,000
388,600
500,000
40,000
60,000

79,400 32,100 การเงินฯ
100,000 100,000 อานวยการ
250,000 138,600 อานวยการ
400,000 100,000 การเงินฯ
20,000 20,000 อานวยการ
30,000 30,000 บุคคลฯ

10 ครั้ง
12 เดือน

40,000
192,600

30,000
103,700

เป้าหมาย

งบประมาณ

5,000,000
4 ครั้ง

40,000

10,000
88,900

อานวยการ

อานวยการ
อานวยการ

๕๙

ที่

รายการ

12 พัฒนาบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ
13 ค่าสาธารณูปโภค

(ค่าไฟฟูา,น้าประปา,ไปรษณีย์,โทรศัพท์)
14 พัฒนาบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
15 ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง
16
17
18
19

1,000
เล่ม

40,000

ระยะเวลางบประมาณ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
กลุ่ม
3,000,0 2,000,0 ผู้รับผิดชอบ
00
00
40,000 บุคคลฯ

12 เดือน

500,000

400,000 100,000 อานวยการ

60 คน

250,000

เป้าหมาย

งบประมาณ

5,000,000

15 คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขต (กพร.)
16 ครั้ง
ประชุมบุคลากร สพม.29
4 ครั้ง
ค่าดาเนินการจัดประชุมการจัดทาแผนฯ 1 ครั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบสารองจ่าย
๑๙.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ๑๓ สหวิทยาเขต

-

250,000 บุคคลฯ

1,500,000
20,000
10,000
11,900

800,000 700,000 การเงินฯ
อานวยการ
20,000
อานวยการ
10,000
แผนฯ
11,900
-

500,400
๒๖๐,๐๐๐
(๒๔๐,๔๐๐)

250,000 250,400 การเงินฯ

๒. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงบตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การด าเนิ น การโครงการ/กิ จ กรรม สนองตามจุ ด เน้ น 6 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑.๑ โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑.๒ โครงการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑.๓ โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑.๔ โครงการสหกรณ์โรงเรียน
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๖๐
๑.๕ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภัยยาเสพติด
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑.๖ โครงการพัฒนาจิตสานึกเยาวชนไทย โรงเรียนวิถีพุทธ
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑.๗ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๑.๘ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต)
เปูาหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๙ โครงการน้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑.๑๐ โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
๒.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒.๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๖๑
๒.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ(การสอบวิชาการนานาชาติ,การสอบIJ, การ
สอบ IE
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒.๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒.๕ โครงการพัฒนาผู้เรียน คัดกรอง ดูแล ส่งเสริมนักเรียน LD
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒.๖ โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การ
ทดสอบ O-net)
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๒.๗ โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การ
ทดสอบ PISA)
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๒.๘ โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 )
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๒.๙ โครงการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๒.๑๐ โครงการส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

๖๒
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๑ โครงการการพัฒนาการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๓.๒ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)
เปูาหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๓ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน
ด้วยระบบ TEPE online
เปูาหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๔ โครงการพัฒนาครู ผู้บริหารโดยใช้กระบวนการ PLC ชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เปูาหมาย
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๓.๕ โครงการศึกษาดูงานบุคลากรในสานักงาน
เปูาหมาย
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติในสานักงาน
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๖ โครงการศึกษาดูงานและเพิ่มสมรรถนะผู้บริหาร
เปูาหมาย
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
งบประมาณ ๑๖๓,๖๗๕ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๗ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เปูาหมาย
บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๔.๑ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา( ห้องเรียนอาชีพ,แนะแนวอาชีพ,
เสริมประสบการณ์อาชีพ ม.๓, รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้)
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๔.๒ โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

๖๓
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๔.๓ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๔.๔ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลด้านความปลอดภัยของนักเรียน เป็นเรื่องของการ
จัดระบบความปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลให้ความรู้กับนักเรียน
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๔.๕ โครงการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
เปูาหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
๔.๘ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาสื่อ DLIT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๔.๙ โครงการส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค การรับนักเรียนและ School Mapping
เปูาหมาย
โรงเรียนในสังกัด จานวน ๘๑ โรงเรียน
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน

๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
( มีโครงการบางส่วนดาเนินการโดยขอรับงบประมาณแลกเปูา)
๕.๑ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
๖.๑ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานองค์คณะบุคคลและบุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๖.๒ โครงการการประชุมปฏิบัติการ “การกระจายอานาจแบบ CLUSTER” เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปูาหมาย
กลุ่มจังหวัด
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
๖.๓ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอานวยการ
๖.๔ โครงการระบบการควบคุมภายใน
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอานวยการ
๖.๕ โครงการสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๖.๖ โครงการจัดสรรค่าใช้สอยสนับสนุนการสอน
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๖.๗ โครงการค่ายส่งเสริมสร้างกาลังใจนักเรียน ม.๓
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

๖๕
๖.๘ โครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่าย
เปูาหมาย
ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 243 คน
งบประมาณ จานวน ๖๖๒,๕๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ นายธนเดช บุญจรัส กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๖.๙ โครงการดาเนินการค่ายวิชาการ
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๖.๑๐ โครงการประเมินผู้เรียน
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๖.๑๑ โครงการพัฒนาระบบการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เปูาหมาย
โรงเรียนในสังกัด
งบประมาณ จานวน 57,950 บาท
ผู้รับผิดชอบ นางบุญมี พลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
๖.๑๒ โครงการพัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปูาหมาย
โรงเรียนในสังกัด
งบประมาณ ๔๕,๙๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ นายธเนศ สุขอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
๖.๑๓ โครงการพัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปูาหมาย
โรงเรียนในสังกัด
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ นายชิดชัย ขยายวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการและ
คณะ
กลุ่มนโยบายและแผน
๖.๑๔ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
เปูาหมาย
โรงเรียนในสังกัด
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ นางขัตติยาภรณ์ บาระมี หน่วยตรวจสอบภายใน
๓. งบประมาณแลกเป้า
๓.๑ โครงการโรงเรียนต้นแบบในการสร้างวินัยและจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนาแนวคิดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ 3,140,000 บาท

๖๖
ผู้รับผิดชอบ

นางณิรชา ทินพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๒ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เปูาหมาย
นักเรียนและครูทีมละครตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมละ ๑๐ คน จานวน ๑๕ ทีม รวม ๑๕๐ คน
(สพม.๑๙-สพม.๓๓ ) และ ครูผู้สอนและครูผู้นิเทศศูนย์ ศูนย์ละ ๖๐ คน
จานวน ๖ ศูนย์ รวม ๓๖๐ คน
งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ ศน. จิรา ลังกา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๓.๓ โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมการสู่การเป็นพลเมือง
โลกอย่างยั่งยืน
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ 1,463,700 บาท
ผู้รับผิดชอบ ศน.พิชัย ญาณศิริ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๓.๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรม ลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนคุณธรรม
เปูาหมาย
โรงเรียน
งบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ ศน.ธนา ธุศรีวรรณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๓.๕ โครงการวิจัย พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เปูาหมาย
โรงเรียนในสังกัด จานวน ๑๘ โรงเรียน
งบประมาณ ๗๕,๖๔๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ ศน.ผ่องศรี สมยา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๓.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ โรงเรียนในฝันสังกัด สพม.๒๙ จานวน ๔๓ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ โรงเรียนในฝันในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
และมีการนาเสนอและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
งบประมาณ 365,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ศน.ประยงค์ศรี พูลทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๓.๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ( โรงเรียน
ประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน))
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ โรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพม.๒๙ ที่ไม่มี SP
จานวน ๖ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ โรงเรียนประชารัฐที่ไม่มี SP ได้รับการยกระดับและพัฒนา
ตามาตรฐาน ๔ ด้านของ สพฐ.อย่างยั่งยืน
งบประมาณ ๒,๔๐๐,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ศน.ประยงค์ศรี พูลทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

๖๗
๓.๘ โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง
เปูาหมาย
ค่ายผู้นาเยาวชนคนคุณธรรมตามรอยพพ่อ ๘๑ โรงเรียน จานวน ๒
จุด ได้แก่ จังหวัดอุบลฯและจังหวัดอานาจเจริญ
งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ ศน.ธนา ธุศรีวรรณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๓.๙ โครงการเสริมทักษะอาชีพสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เปูาหมาย
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ นางเรืองรอง ไชยศรี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๖๘

ส่วนที่ 5
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้
กาหนดแผนปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ รองรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการศึกษา
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจาแนกตามหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
รายการงบประมาณปกติ
1. งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. งบตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จานวนเงิน
5,000,000
2,000,000
3,000,000
10,000,000

ปฏิทินการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
5 มกราคม 2561
5 เมษายน 2561
5 กรกฎาคม 2561
5 ตุลาคม 2561

แนวปฏิบัติ
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน
(ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

กลุ่มที่รับผิดชอบ

กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ในการนาแผนสู่การปฏิบัตินั้นมีขั้นตอน
การดาเนินงาน โดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA ของเดรมมิ่ง 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน
( Plan : P ) การปฏิบัติ ( Do : D ) การตรวจสอบ ( Check : C ) และการปรับปรุงแก้ไข ( Action : A )
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ( P )
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการสู่การปฏิบัติ
2) กาหนดกิจกรรมเพื่อดาเนินการ
3) กาหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม/กาหนดการ
4) ร่างคาสั่งคณะทางาน
5) ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม
6) รายละเอียดประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖๙
1.2 ผู้บริหารดาเนินการ ดังนี้
1) ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณา
2) ซักถามเพิ่มเติมหรือให้ข้อเสนอแนะ
3) อนุมัติให้ดาเนินการกิจกรรม
2. การปฏิบัติ ( D )
2.1 ผู้รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาหรือมอบให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการจัดทาคาสั่ง
2) แจ้งเวียนคาสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3) แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อทาการเบิก จ่าย
4) แจ้งกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อประเมินแผน
2.2 ผู้บริหารดาเนินการ
1) จัดประชุมหรือมอบหมายให้ประชุมคณะทางาน
2) ชี้แจงทาความเข้าใจและมอบหมายภารกิจ
3) กากับ ติดตาม นิเทศ
2.3 คณะทางานดาเนินการ
1) เข้าประชุมรับฟังคาชี้แจงและรับมอบภารกิจ
2) ดาเนินการตามภารกิจที่รับมอบ
3) ขอรับคาปรึกษาข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหรือฝุายอานวยการ
.

3. การตรวจสอบ ( C )
3.1 ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
1) ตรวจสอบการดาเนินการครบทุกกิจกรรมหรือไม่ เรื่องใดปฏิบัติได้
หรือปฏิบัติไม่ได้ตามที่วางแผนไว้
2) เสนอหลักฐานการดาเนินงานให้ที่ประชุมคณะทางานพิจารณา
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทางานฝุายต่าง ๆ
3) รวบรวมผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ภาพกิจกรรม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
4) จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทางานแต่ละคน
5) รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร ดังนี้
5.1 บันทึกเสนอขออนุญาตจัดกิจกรรม
5.2 แผนการจัดกิจกรรม
5.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
5.4 รายละเอียดประการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.5 บันทึกเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม
5.6 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม
5.7 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
5.8 รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
5.9 ภาพกิจกรรม
5.10 ผลงานเอกสารหลักฐาน ร่องรอยการดาเนินการ (ถ้ามี)

๗๐

4. การปรับปรุงแก้ไข ( A )
1) ผู้บริหารพิจารณารายละเอียดจากเอกสารและสอบถามผู้รับผิดชอบ
2) สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามที่เห็นสมควร
ในการบริ ห ารงบประมาณของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29
ได้ ค านึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า คุ้ ม ทุ น ประหยั ด และเกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด ต่อ ผู้ เ รี ย น ตอบตัว ชี้ วั ด ตามจุ ด เน้ น
6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา นโยบายเร่งด่วนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดาเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบ
วิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง

**********************
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ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/งบประมาณที่สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทุกระดับ
การจัดการ
พัฒนา
ส่งเสริม
ขยายโอกาส จัดการศึกษา พัฒนาระบบ
ศึกษาเพื่อ คุณภาพผู้เรียน สนับสนุนการ
การเข้าถึง เพื่อเสริมสร้าง บริหารจัดการ
ความมั่นคง
และส่งเสริม พัฒนาครูและ บริการทาง คุณภาพชีวิตที่ และส่งเสริม
ชื่อโครงการ
การจัดการ
บุคลากร
การศึกษาและ เป็นมิตรกับ การมีส่วนร่วม
ศึกษาเพื่อ ทางการศึกษา การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม
สร้างขีด
อย่างมีคุณภาพ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
100,000
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
100,000
โครงการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
50,000
โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
50,000
โครงการสหกรณ์โรงเรียน
100,000
โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจภัยยาเสพติด
100,000
โครงการพัฒนาจิตสานึกเยาวชนไทย โรงเรียนวิถีพุทธ
100,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
200,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต)
โครงการน้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์
200,000
พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างยั่งยืน
โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
100,000
เป็นประมุข
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและ
200,000
เป็นรูปธรรม
50,000
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูท้ างวิชาการ(การสอบวิชาการนานาชาติ,การสอบIJ, การสอบ IE
100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
100,000
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
50,000
โครงการพัฒนาผู้เรียน คัดกรอง ดูแล ส่งเสริมนักเรียน LD
50,000
โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การทดสอบ O-net)
100,000
โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การทดสอบ PISA)
โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วย
20,000
ข้อสอบกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 )
60,000
โครงการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50,000
โครงการส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
50,000
โครงการการพัฒนาการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
50,000
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)
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ที่

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/งบประมาณที่สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทุกระดับ
การจัดการ
พัฒนา
ส่งเสริม
ขยายโอกาส จัดการศึกษา พัฒนาระบบ
ศึกษาเพื่อ คุณภาพผู้เรียน สนับสนุนการ
การเข้าถึง เพื่อเสริมสร้าง บริหารจัดการ
ความมั่นคง
และส่งเสริม พัฒนาครูและ บริการทาง คุณภาพชีวิตที่ และส่งเสริม
ชื่อโครงการ
การจัดการ
บุคลากร
การศึกษาและ เป็นมิตรกับ การมีส่วนร่วม
ศึกษาเพื่อ ทางการศึกษา การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม
สร้างขีด
อย่างมีคุณภาพ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
50,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE online
100,000
โครงการพัฒนาครู ผู้บริหารโดยใช้กระบวนการ PLC ชุมการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
200,000
โครงการศึกษาดูงานบุคลากรในสานักงาน
163,650
โครงการศึกษาดูงานและเพิ่มสมรรถนะผู้บริหาร
30,000
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา( ห้องเรียนอาชีพ,แนะแนวอาชีพ, เสริมประสบการณ์อาชีพ ม.๓,
100,000
รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู)้
โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง
50,000
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
50,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลด้านความปลอดภัยของนักเรียน เป็นเรือ่ งของการจัดระบบความปลอดภัยและ
50,000
เสริมสร้างศักยภาพบุคคลให้ความรูก้ ับนักเรียน
โครงการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
80,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างมี
50,000
คุณภาพ
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาสื่อ DLIT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
230,000
โครงการส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
200,000
เสมอภาค การรับนักเรียนและ School Mapping
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลัก
200,000
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
50,000
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานองค์คณะบุคคลและบุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์
โครงการการประชุมปฏิบัติการ “การกระจายอานาจแบบ CLUSTER” เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้น
70,000
พื้นฐาน
50,000
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
50,000
โครงการระบบการควบคุมภายใน
100,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/งบประมาณที่สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทุกระดับ
การจัดการ
พัฒนา
ส่งเสริม
ขยายโอกาส จัดการศึกษา พัฒนาระบบ
ศึกษาเพื่อ คุณภาพผู้เรียน สนับสนุนการ
การเข้าถึง เพื่อเสริมสร้าง บริหารจัดการ
ความมั่นคง
และส่งเสริม พัฒนาครูและ บริการทาง คุณภาพชีวิตที่ และส่งเสริม
ชื่อโครงการ
การจัดการ
บุคลากร
การศึกษาและ เป็นมิตรกับ การมีส่วนร่วม
ศึกษาเพื่อ ทางการศึกษา การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม
สร้างขีด
อย่างมีคุณภาพ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
50,000
โครงการจัดสรรค่าใช้สอยสนับสนุนการสอน
50,000
โครงการค่ายส่งเสริมสร้างกาลังใจนักเรียน ม.๓
662,500
โครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่าย
50,000
โครงการดาเนินการค่ายวิชาการ
30,000
โครงการประเมินผู้เรียน
โครงการพัฒนาระบบการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
57,950
โครงการพัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการ
45,900
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
30,000
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
120,000
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
1,100,000 780,000
643,650
860,000
200,000 1,416,350
รวม
22
16
13
17
4
28
คิดเป็นร้อยละ
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ด้านความมั่นคง
ด้านความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของ
1.๑ น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสาน ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
สถาบันหลักและการปกครองใน พระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย การบูรณาการ “ศาสตร์
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
ด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์
พระราชามาใช้ในการจัด
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการ กระบวนการเรียนรูอ้ ย่างยั่งยืน
เรียนรูอ้ ย่างยั่งยืน
ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสตร์พระราชา
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประชาธิปไตยความสามัคคี
และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง ทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการ
เป็นประมุข
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข
ร้อยละ100 ของผู้เรียนทีม่ ี
ความรูค้ วามเข้าใจวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข

งบประมาณ

๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.3 เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจที่
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
พระมหากษัตริยผ์ ่านหลักสูตรและ
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
กระบวนการเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์และ พระมหากษัตริยผ์ ่านหลักสูตร
ความเป็นพลเมือง
และกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็น
พลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ
ประสงค์

3. พัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทัง้
ในและนอกห้องเรียนทีเ่ อื้อต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย
12 ประการ

งบประมาณ

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

2. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ ี
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับภัย
อาชญากรรม และความรุนแรงใน
คุกคามในรูปแบบใหม่
รูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ ฯลฯ

๕๐,๐๐๐

พัฒนาโรงเรียนในเขตพืน้ ทีช่ ายแดนให้ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพืน้ ที่
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่
ชายแดนมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมตามบริบท
ของพืน้ ที่

๕๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
โรงเรียนทีม่ ีพนื้ ทีช่ ายแดนได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาได้
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่
ด้านการสร้าง
ด้านการผลิต พัฒนากาลังคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ความสามารถในการ และสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
แข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานา
การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มัธยมศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและ
ด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานและนาหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
และประเมินผลทีเ่ หมาะสม
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
พืน้ ฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
และจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพ
หลักสูตร ตามความจาเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม

งบประมาณ
๒๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรูส้ อดคล้องกับ
หลักสูตรตามความจาเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม

๕๐,๐๐๐

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร

๒๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่าน
มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เกณฑ์การประเมินความสามารถ
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 1 ภาษา
ร้อยละ ๑๐0 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ระบบวัดและประเมินผลทีม่ ี
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็ม คุณภาพและมาตรฐาน
ตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู๑.้ ส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ ใี่ ห้ผู้เรียน
ได้เรียนรูผ้ ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ใน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทัง้ ในและนอกห้องเรียน

ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อย
ละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระ
ทีม่ ีจานวนเพิม่ ขึ้นจากปี
การศึกษาทีผ่ ่านมา
ร้อยละ ๙0 ของผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)

งบประมาณ
๕๐,๐๐๐

100,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

50,000
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ในศตวรรษที่ 21
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21
๓. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อ
การเรียนการสอน เทคโนโลยี
นวัตกรรมและสิ่งอานวยความสะดวกที่
หลากหลายรวมทัง้ การพัฒนาห้องสมุด
และแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรูไ้ ด้ทงั้ ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนเพือ่ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียน
การสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

งบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี
นวัตกรรมห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้
๔. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา หลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1
(Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร

๒๐๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ ี
ทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พกิ าร ความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วย
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการ
รูปแบบทีเ่ หมาะสม
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพือ่ การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม

3. สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมแนะแนวเพือ่ การศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ

งบประมาณ

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนใน
ระดับชั้นม.3 และม.6 ได้รับการ
ส่งเสริมแนะแนวเพือ่ การศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ

๕๐,๐๐๐

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA (Programme for
International Student
Assessment) สูงขึ้น

๑๐๐,๐๐๐

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่าง ๆ

๑๐๐,๐๐๐

1. ยกระดับผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA
(Programme for International
Student Assessment)
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ ๑๐0 ของผู้เรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษได้รับการ
๒๐,๐๐๐
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3. ส่งเสริมการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็ม
(Science Technology Engineering ศึกษา (STEM Education) มี
and Mathematics Education :
นวัตกรรมเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
๑๐๐,๐๐๐
STEM Education) เพือ่ พัฒนา
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจยั
และนาผลการวิจยั ไปใช้พฒ
ั นา
คุณภาพการศึกษา

1. ส่งเสริมการทาวิจยั เพือ่ พัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา

2. ส่งเสริมการทาวิจยั เพือ่ พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลโดย

ร้อยละ 85 ของนักเรียนได้
เรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามี
ผลงานวิจยั และนาผลการวิจยั ไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวิจยั ใน
ชั้นเรียนและนาผลการวิจยั ไปใช้
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ด้านการพัฒนาและ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสริมสร้างศักยภาพคน ศักยภาพคน
1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรูอ้ ย่างมี
คุณภาพทัง้ ระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อน
วิทยฐานะในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
เช่น TEPE Online (Teachers and
Educational Personals
Enhancement Based on Mission
and Functional Areas as Majors)
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
(Professional Learning
Community : PLC)การเรียนรูผ้ ่าน

2. พัฒนาระบบการบริหารงาน 1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
บุคคลให้มีประสิทธิภาพโดย
ให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการกาหนด
แผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุ
แต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจใน
การทางาน

งบประมาณ

ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทีท่ ันสมัย
๒๑๐,๐๐๐

ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูอ้ ย่าง มี
คุณภาพในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ร้อยละ 100 ของสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามีแผนอัตรากาลัง
ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตรงความต้องการของสถานศึกษา

๕๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามีระบบการ
ประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย
ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความสุข
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการสร้างโอกาส ด้านการสร้างโอกาส ความ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
ความเสมอภาค และ เสมอภาคและลดความเลื่อม
เท่าเทียมกันทางสังคม ล้าทางการศึกษา
1. เพิม่ โอกาสการเข้าถึง
1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ ร้อยละ 100 ของประชากรวัย
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง เรียนภาคบังคับได้รับโอกาสใน
การศึกษาอย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพและ การเข้ารับบริการทางการศึกษา
เสมอภาค
อย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพและเสมอ
ภาค

งบประมาณ

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 90 ของประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค
2. สร้างความเข้มแข็งของระบบการ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม

๒๐๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบคุ้มครองนักเรียน
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 1. ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องใน
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสม สาหรับ การสนับสนุนส่งเสริมการจัด
เด็กด้อยโอกาสทีไ่ ม่อยู่ในทะเบียน
การศึกษาทีเ่ หมาะสม เต็มตาม
ราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น ศักยภาพ
เด็กต่างด้าว เด็กไทยทีไ่ ม่มีเลข
ประจาตัวประชาชน เป็นต้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
พืน้ ที่ อย่างทัว่ ถึง เช่น การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ด้านการสร้างการ
เติบโตบน คุณภาพ
ชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ด้านการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. จัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริม 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
คุณภาพชีวิต
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม ระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลัก สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการดาเนินชีวิต
และน้อมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิต
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรูก้ ารสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒๐๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1
เครือข่ายขึ้นไป
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนา ระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ด้านการพัฒนาระบบและการ
บริหารจัดการ

งบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ 1. พัฒนาระบบการวางแผน การนา
มีประสิทธิภาพ
แผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลเพือ่ การ
บริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพโดยยึด
หลั
บาล
2. กพัธรรมาภิ
ฒนาระบบงบประมาณและการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยเพือ่ การศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับใช้จา่ ยงบประมาณเพือ่ การ
บริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ มี
การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ
นผลโดยยึ
กธรรก
ร้อยละ 100
ของหน่ดวหลั
ยงานทุ
ระดับจัดทาแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณสอดคล้องแนว
ทางการดาเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพือ่
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
การจัดการศึกษาทีม่ ีมาตรฐานเชื่อมโยง ระดับได้รับการพัฒนาระบบ
และเข้าถึงได้
เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพือ่ การจัด
การศึกษา
4. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พืน้ ที่ เช่น โรงเรียนทีป่ ระสบปัญหา
วิกฤตทางการศึกษา (ICU) ,โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียน
คุณธรรม , โรงเรียนมาตรฐานสากล
ฯลฯ

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามี
การพัฒนาการจัดการศึกษาและ
สร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามบริบท
ของพืน้ ที่

5. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานองค์คณะบุคคลและ
บุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์

6. ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษาและองค์
คณะบุคคลทีม่ ีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพืน้ ที่ สพม. เขต ๒๙ มีการบริหาร
การศึกษาโดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นฐาน
จัดการแบบมีส่วนร่วมอย่าง
(Area-base Management) ,
เข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ
“CLUSTERs”

งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
2. จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษา สพม. เขต ๒๙ มีแผนบูรณาการ
ร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
จัดการศึกษา
และสานักงานศึกษาธิการภาค
3. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
ระดับมีเครือข่ายสร้างความ
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
เข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การจัดการการศึกษา ศูนย์พฒ
ั นากลุ่ม การศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่าย
สาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่ม
ขึ้นไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

4. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วย
สพม. เขต ๒๙ มีการสร้างความ
พลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ
1. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้
ระดับส่งเสริม สนับสนุน
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การกากับดูแล สาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน เข้าใจ สร้างความตระหนักในการ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การ
กากับดูแล ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

งบประมาณ
๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
2. ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทาง ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
การศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษา ระดับมีการประสานข้อมูลกับ
ต่อด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
สถาบันหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียน
เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีทหี่ ลากหลาย
รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ

๕๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

