
 



พระบรมราโชบายด้านการศึกษา                                                                                                                                                             

ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

    

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน                                                                                                                     

  ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง                                                                                                                                               

  ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม                                                                                                                                     

  ๓. มีงานท า – มีอาชีพ                                                                                                                                                                  

  ๔. เป็นพลเมืองที่ดี 

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง                                                                                                                                            
 ๑. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง                                                                                                                       
 ๒.ยึดมั่นในศาสนา                                                                                                                                                   
 ๓. มั่นคงในสถาบันกษัตริย์                                                                                                                                       
 ๔.มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและ  
             ชุมชนของตน 
 
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม                                                                                                                                                        
 ๑. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี                                                                                                                                        
 ๒.ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม                                                                                                                                                    
 ๓.ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
 4.ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 

 

 

 

 

 

๓. มีงานท า – มีอาชีพ                                                                                                                                                                    
 ๑.การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว    
หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก 
และเยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ                                                                                                                                                          
 ๒. การฝึกฝนอมรมท้ังในหลักสูตร       
และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด                                                                                                                                                                                
 ๓. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร                     
มีอาชีพ  มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเอง           
และครอบครัว 
๔. เป็นพลเมืองที่ดี                                                                                                                                                                         
 ๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน                                                                                                                                       
 ๒. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี                                                                               
 ๓. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะ
ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกศุลให้ท าด้วย
ความมีน า้ใจ   และความเอือ้อาทร                                                                                          

 



 
 

แผนปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

(นครสวรรค ์– อุทัยธานี) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ล าดับที่ 1 

http://www.secondary42.obec.go.th/ 
ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 

http://www.secondary42.obec.go.th/


 
 

สรปุ แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 42 
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หนว่ยงานสถานศกึษามรีะบบ 
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ  

ยดึหลกัธรรมาภบิาล และมตัีวชี้วัด 

๑. ร้อยละของสถานศกึษาจัดกจิกรรมคุณธรรม
น าความรู้ ที่น าคุณธรรมที่ 
คัดสรรเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนตามกลุม่
สาระและสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความส าคัญ
แก่การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติจริง 

๒. จ ำนวนผูเ้รียนไดร้ับกำรพัฒนำ 
ให้มีจิตส ำนึกควำมเป็นไทย ยึดมั่นในสถำบันชำต ิ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
๓.จ ำนวนโรงเรียนที่จดักิจกรรมตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ 
๔. ผู้บริหำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

 

1.สง่เสรมิ สนบัสนุน 
และประสานงานกบั 

ทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่พฒันาโรงเรยีน
มธัยมศกึษา ใหม้คีวาม

เขม้แข็งดว้ยระบบ
คณุภาพ 

 

วสิยัทศัน ์

(Vision) 

 

พนัธกจิ 
(Missions

) 

ภายในปี 2565 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 42 เป็นองคก์ารคณุภาพ  

พฒันาผูเ้รยีนใหไ้ดม้าตรฐานสากล และมทีกัษะอาชพีตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที ่21 โดยการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย และชุมชน 

 

คา่นยิมรว่มขององคก์ร 

 

เป้าประสงค ์
(Goals) 

1.โรงเรยีน
มธัยมศกึษา 

มคีวามเขม้แข็ง 
ดว้ยระบบคณุภาพ 

 

2. นกัเรยีน ครู และบุคลากร 
ทางการศกึษา ด าเนนิชวีติตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

ไดร้บับรกิารทางการศกึษา และ 
การจดัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

4. ครู และบุคลากรทางการศกึษา  

มคีวามกา้วหนา้ในวชิาชพี  
มศีกัยภาพในการปฏบิตังิาน จดัการ

เรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง 

ของโลกศตวรรษที ่21 

3. นกัเรยีนมคีุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล มคีุณธรรม 
จรยิธรรม มทีกัษะทางดา้นวชิาชพี 

และมภีูมคิุม้กนัตอ่การเปลีย่นแปลง 
และการพฒันาประเทศในอนาคต  

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 42 

เป็นองคก์รขยนั บรกิารเยีย่ม  เป่ียมคณุธรรม  เลศิล า้ทีผ่ลงาน   

2. สง่เสรมิ สนบัสนุน และก ากบั
ตดิตามใหส้ถานศกึษานอ้มน าหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้

ในการจดัการศกึษา ขยายโอกาส 

การเขา้ถงึบรกิารทางการศกึษา และ
การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ 

5. พฒันาระบบ

บรหิารจดัการ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล 
มุง่สูอ่งคก์ร
คณุภาพ 

3. สง่เสรมิ สนบัสนุน และ
พฒันานกัเรยีนใหม้คีุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล มคีุณธรรม 
จรยิธรรม มทีกัษะทางดา้น

วชิาชพี และมภีูมคิุม้กนัตอ่ 
การเปลีย่นแปลง และ 
การพฒันาประเทศในอนาคต 

4. สง่เสรมิ สนบัสนุน  
การพฒันาครู และบุคลากร

ทางการศกึษา ใหจ้ดัการ
เรยีนการสอนอยา่งมี

ประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบั

การเปลีย่นแปลงของโลก
ศตวรรษที ่21 

5. ระบบบรหิาร
จดัการ 

มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล
ดว้ยระบบ

คณุภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. สง่เสรมิความเขม้แข็งหน่วยงาน
สถานศกึษาทกุสงักดั 

2. สง่เสรมิใหท้กุภาคสว่น เขา้มามสีว่นร่วมใน
การจัด และพัฒนาการศกึษา 

 

ประเด็นกลยทุธ ์
(Strategic Issues) 

 

 พฒันาคณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษา 
ทกุระดบัตามหลกัสูตร 
สง่เสรมิทกัษะอาชพี
และความสามารถ 

ดา้นเทคโนโลยเีพือ่เป็น
เครือ่งมอืในการเรยีนรู ้

  

ปลกูฝงัคณุธรรม  
ความส านกึในความ
เป็นชาตไิทย และ 
วถิชีวีติตามหลกั          
ปรชัญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ขยายโอกาส 
ทางการศกึษา 
ใหท้ ัว่ถงึ และ 

ลดความเหลือ่มล า้  
ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาส 
ในการพฒันา 

เต็มตามศกัยภาพ 

พฒันาระบบ 
การบรหิาร 
จดัการศกึษา  
และสง่เสรมิ 
ใหท้กุภาคสว่น 
มสีว่นรว่มในการ 
จดัการศกึษา 



  

  พฒันาคร ูและ
บคุลากรทางการศกึษา 
ท ัง้ระบบ ใหส้ามารถ 
จดัการเรยีนการสอน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ
มุง่สูศ่ตวรรษที ่21 

  

กลยทุธ ์(Strategies) การบรหิารจดัการ สพม.42 มุง่สูค่วามเป็นเลศิ 
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นโยบายการพฒันา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยทุธ ์
1. พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นพลเมอืงด ี
ของชาต ิและเป็นพลโลกทีด่ ี
 
2 . พฒันาผูเ้รยีน ใหม้คีวามพรอ้ม 
สามารถรบัมอืกบัภยัคกุคามทกุ
รปูแบบ ทกุระดบัความรนุแรงทีม่ ี
ผลกระทบตอ่ความม ัน่คงของ
ประเทศ  
 
3. พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนในเขต 

พืน้ทีส่งู ในถิน่ทรุกนัดาร 

เป้าประสงค ์

1. ผูเ้รยีนทกุคนทีม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
ถงึความรักในสถาบันหลกัของชาต ิยดึมั่น 
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

2. ผูเ้รยีนทกุคนมทัีศนคตทิีด่ตีอ่บา้นเมอืง  
มหีลกัคดิทีถ่กูตอ้ง เป็นพลเมอืงดขีองชาต ิ
มคีณุธรรม จรยิธรรม มคีา่นยิมทีพ่งึประสงค ์
มจีติสาธารณะ  มจีติอาสา รับผดิชอบตอ่ 
ครอบครัว ผูอ้ ืน่ และสงัคมโดยรวม ซือ่สตัย ์
สจุรติ มัธยสัถ ์อดออม โอบออ้มอาร ีมวีนัิย 
และรักษาศลีธรรม 

3. ผูเ้รยีนทกุคนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และ 
มคีวามพรอ้มสามารถรับมอืกบัภัยคกุคาม 
ทกุรปูแบบ ทีม่ผีลกระทบตอ่ความมั่นคง  

4. ผูเ้รยีนในเขตพืน้ทีส่งู หา่งไกล ทรุกันดาร 
ไดรั้บการบรกิารดา้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ี
คณุภาพ และเหมาะสมตรงตามความตอ้งการ 

1. การจดัการศกึษาเพือ่ความม ัน่คง 

ตวัชีว้ดั 

1. รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความรักใน
สถาบนัหลกัของชาต ิยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

อนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

2. จ านวนสถานศกึษาทีน่อ้มน าพระบรมราโชบายดา้นการศกึษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณฯ 

พระวชริเกลา้เจา้อยูห่ัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
ไปพัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามทีก่ าหนด 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการมทีศันคต ิ
ทีด่ตีอ่บา้นเมอืง มหีลักคดิทีถ่กูตอ้ง เป็นพลเมอืงดขีองชาต ิ

มคีณุธรรม จรยิธรรม มคีา่นยิมทีพ่งึประสงค ์มคีณุธรรมอตัลกัษณ์ 
มจีติสาธารณะ มจีติอาสา รับผดิชอบตอ่ครอบครัว ผูอ้ ืน่ และสงัคม

โดยรวม ซือ่สตัย ์สจุรติมัธยัสถ ์อดออม โอบออ้มอาร ีมวีนัิย และ
รักษาศลีธรรม 

4. จ านวนสถานศกึษาทีจั่ดบรรยากาศสิง่แวดลอ้ม และจัดกจิกรรม

การเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนแสดงออกถงึความรักในสถาบนัหลักของชาต ิ
ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษัตรยิท์รง

เป็นประมขุ มทีัศนคตทิีด่ตีอ่บา้นเมอืง มหีลกัคดิทีถ่กูตอ้ง  
เป็นพลเมอืงดขีองชาต ิมคีณุธรรม จรยิธรรม 

5. รอ้ยละของผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และมคีวามพรอ้ม สามารถ

รับมอืกบัภัยคกุคามทกุรูปแบบทีม่ผีลกระทบตอ่ความมั่นคง  

6. รอ้ยละของผูเ้รยีนในเขตพืน้ทีส่งู หา่งไกล ทรุกนัดาร ไดรั้บ

การบรกิารดา้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีณุภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความตอ้งการ สอดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที ่

 ง 



 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                           
                           
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ ์
 

พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน
เต็มตามศกัยภาพ น าไปสู่

ความเป็นเลศิดา้นวชิาการ
ตามความสามารถ  
ความสนใจ มทีกัษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที ่21 
สรา้งขดีความสามารถ 

ในการแขง่ขนัของประเทศ 

เป้าประสงค ์
 

1. ผูเ้รยีนทกุระดบัมคีวามเป็นเลศิ  
มทีกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 

2. ผูเ้รยีนมคีวามเป็นเลศิตามความ
ถนดัและความสนใจ น าไปสูก่าร
พฒันา ทกัษะวชิาชพี เป็นนกัคดิ  
เป็นผูส้รา้งนวตักรรม เป็นนวตักร 

3. ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสเขา้สูเ่วทกีาร
แขง่ขนัระดบันานาชาต ิ

 

2. การจดัการศกึษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

จ 

ตวัชีว้ดั 

1. จ านวนผูเ้รยีนมคีวามเป็นเลศิทางดา้นวชิาการ  
มทีักษะความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัทักษะทีจ่ าเป็น 
ในศตวรรษที ่21 

2. ผูเ้รยีนระดับมธัยมศกึษาผา่นการประเมนิสมรรถนะ 
ทีจ่ าเป็นดา้นการรูเ้รือ่งการอา่น (Reading Literacy) 
ดา้นการรูเ้รือ่งคณติศาสตร ์(Mathematical Literacy) 
และดา้นการรูเ้รือ่งวทิยาศาสตร ์(Scientific Literacy) 
ตามแนวทางการประเมนิ PISA 

3. รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่ศีกัยภาพไดรั้บโอกาสเขา้สู่

เวทกีารแขง่ขนัระดับนานาชาต ิ
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ ์

1. พฒันาหลกัสตูรทกุระดบั
การศกึษา 

2. การพฒันาศกัยภาพ  
และคณุภาพของผูเ้รยีน 

3. น าเทคโนโลยดีจิทิลั 
(Digital Technology)  
มาใชส้นบัสนนุการเรยีนรู ้
ใหแ้กผู่เ้รยีนทกุระดบั 
การจดัการศกึษา 

4. การพฒันาคณุภาพคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา 

เป้าประสงค ์

1. ผูเ้รยีนไดรั้บการพัฒนาตามจดุมุง่หมายของ
หลกัสตูร และมทีักษะความสามารถทีส่อดคลอ้ง
กบัทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 มคีวาม
ยดืหยุน่ทางดา้นความคดิ สามารถท างานรว่มกบั
ผูอ้ ืน่ได ้ภายใตส้งัคมทีเ่ป็นพหวุฒันธรรม รวมถงึ
การวางพืน้ฐานการเรยีนรู ้เพือ่การวางแผนชวีติ 
ทีเ่หมาะสมในแตล่ะชว่งวัย และน าไปปฏบิตัไิด ้

2. ผูเ้รยีนไดรั้บการพัฒนาใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะ
น าไปสูก่ารพัฒนานวตักรรม 

3. ผูเ้รยีนไดรั้บการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ เชือ่มโยง
สูอ่าชพี และการมงีานท า มทีกัษะอาชพีทีส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประเทศ 

4  ผูเ้รยีนไดรั้บการพัฒนาใหม้ศีกัยภาพในการจัดการ
สขุภาวะของตนเองใหม้สีขุภาวะทีด่สีามารถด ารงชวีติ
อยา่งมคีวามสขุทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ 

5. คร ูเปลีย่นบทบาทจาก “ครผููส้อน” เป็น 
“Coach” ผูใ้หค้ าปรกึษาขอ้เสนอแนะการเรยีนรู ้
หรอือ านวยการการเรยีนรู ้

6. คร ูมคีวามรูค้วามสามารถในการจัดการเรยีน 
การสอน และเป็นแบบอยา่งดา้นคณุธรรมและ
จรยิธรรม 

3. การพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพของทรพัยากรมนษุย ์

ตวัชีว้ดั 

1 . ผูเ้รยีนทกุระดบัมสีมรรถนะส าคัญตามหลักสตูร มทีักษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (3R8C) 

2. รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่คีะแนนผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน(O-NET) มากกวา่รอ้ยละ 50 ในแตล่ะ

วชิาเพิม่ขึน้จากปีการศกึษาทีผ่่านมา 

3. ผูเ้รยีนทกุคนมทีักษะพืน้ฐานในการด ารงชวีติ สามารถ
ด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ มคีวามยดืหยุน่

ทางดา้นความคดิ สามารถท างานร่วมกับผูอ้ ืน่ได ้ภายใต ้
สงัคมทีเ่ป็นพหวุัฒนธรรม 

4. รอ้ยละผูเ้รยีนทีจ่บการศกึษาชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3 และ 

ปีที ่6 มทีักษะการเรยีนรูท้ีเ่ช ือ่มโยงสูอ่าชพีและการมงีานท า 
ตามความถนัดและความตอ้งการของตนเอง มทีักษะอาชพี 

ทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ วางแผนชวีติและ
วางแผนทางการเงนิทีเ่หมาะสมและน าไปปฏบิตัไิด ้

5. ผูเ้รยีนทกุคนมศีกัยภาพในการจัดการสขุภาวะของตนเอง

ใหม้สีขุภาวะทีด่ ีสามารถด ารงชวีติอยา่งมคีวามสขุทัง้ดา้น
ร่างกายและจติใจ 

6. ครู มกีารเปลีย่นบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” 
ผูใ้หค้ าปรกึษา ขอ้เสนอแนะการเรยีนรู ้หรอืผูอ้ านวยการ 
การเรยีนรู ้

ฉ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ ์

1. สรา้งความรว่มมอืกบัองคก์ร
ปกครองระดบัทอ้งถ ิน่  

2. การยกระดบัสถานศกึษาในสงักดั
ทกุระดบัและทกุประเภท ใหม้คีณุภาพ
และมาตรฐานตามบรบิทของพืน้ที ่

3. จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุผูเ้รยีน 
ทกุกลุม่ และสถานศกึษาทกุประเภท
อยา่งเหมาะสม และเพยีงพอ 

4. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
(Digital Technology) เป็นเครือ่งมอื
ในการพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีน 

4. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพ มมีาตรฐาน 
และการลดความเหลือ่มล า้ทางการศกึษา 

เป้าประสงค ์

1. สถานศกึษาจัดการศกึษาเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายโลก เพือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
(Global Goals for Sustainable Development) 

2. สถานศกึษากับองคก์รปกครองทอ้งถิน่ 
ภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดับ
พืน้ที ่รว่มมอืในการจัดการศกึษา 

3. สถานศกึษามคีณุภาพ และมมีาตรฐาน
ตามบรบิทของพืน้ที ่

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศกึษามี
เพยีงพอ และเหมาะสม สอดคลอ้งกับสภาพ
ขอ้เท็จจรงิ โดยค านงึถงึความจ าเป็นตาม
สภาพพืน้ทีภ่มูศิาสตร ์สภาพทางเศรษฐกจิ 
และทีต่ัง้ของสถานศกึษา 

5. งบประมาณเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย และ 
งบลงทนุแกส่ถานศกึษาอยา่งเหมาะสม
เพือ่ใหส้ถานศกึษาบรหิารงานจัดการศกึษา
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6. น าเทคโนโลยดีจิทัิล (Digital Technology)  
มาเป็นเครือ่งมอืใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสเขา้ถงึ
บรกิารดา้นการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

7. พัฒนาระบบการตดิตาม สนับสนุนและ
ประเมนิผลเพือ่สรา้งหลกัประกันสทิธ ิ

การไดรั้บการศกึษาทีม่คีณุภาพของประชาชน 

ช 

ตวัชีว้ดั 

1. ผูเ้รยีนทกุคนสามารถเขา้เรยีนในสถานศกึษาทีม่คีณุภาพ
เป็นมาตรฐานเสมอกนั 

2. สถานศกึษาไดรั้บการพัฒนาใหม้มีาตรฐานอยา่งเหมาะสม
ตามบรบิท ดา้นประเภทขนาด และพืน้ที ่

3. ผูเ้รยีนทกุคนไดรั้บจัดสรรงบประมาณอดุหนุน  
อยา่งเพยีงพอ และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพขอ้เท็จจรงิ 

โดยค านงึถงึความจ าเป็นตามสภาพพืน้ทีภ่มูศิาสตร ์ 

สภาพทางเศรษฐกจิ และทีต่ัง้ของสถานศกึษา และ 
ความตอ้งการจ าเป็นพเิศษส าหรับผูพ้กิาร 

4. ผูเ้รยีนไดรั้บการสนับสนุน วัสด ุอปุกรณ์ และอปุกรณ์
ดจิทิัล (Digital Device)เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้

อยา่งเหมาะสม เพยีงพอ 

5. ครูไดรั้บการสนับสนุน วัสด ุอปุกรณ์ และอปุกรณ์ดจิทิัล 
(Digital Device) เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการจัดกจิกรรม 

การเรยีนรูใ้หแ้กผู่เ้รยีน 

6. สถานศกึษาน าเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Technology) 

มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้กผู่เ้รยีน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

7. สถานศกึษามรีะบบการดแูลชว่ยเหลอืและคุม้ครอง

นักเรยีน และการแนะแนวทีม่ปีระสทิธภิาพ 

8. สถานศกึษาทีม่รีะบบฐานขอ้มลูประชากรวัยเรยีนและ

สามารถน ามาใชใ้นการวางแผนจัดการเรยีนรูใ้หแ้กผู่เ้รยีน 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ ์

1. สรา้งจติส านกึเพือ่เสรมิสรา้ง
คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม 

2. สนบัสนนุ สง่เสรมิ พฒันา
กระบวนการรณรงคใ์หม้กีารจดัซือ้
จดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้มและ
ยกระดบัส านกังานเขตพืน้ที ่และ
สถานศกึษาเป็นตน้แบบดา้นการ
บรหิารจดัการส านกังานสเีขยีวและ
สถานศกึษาทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม 
(Green office) 

3. สง่เสรมิแนวทางการจดัการเรยีนรู ้
อาชพี ทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม 
ในสถานศกึษา 

4. ขยายผลจากโรงเรยีนคารบ์อนต า่สู่

ชุมชนเชงินเิวศ และการจดัการมลพษิ
และสิง่แวดลอ้มด ีGreen city ดา้น
พลงังานการจดัการขยะและน า้เสยี 
ชุมชนผลติและบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบั
ส ิง่แวดลอ้ม 

5. สง่เสรมิการพฒันาสือ่นวตักรรม 
และบรูณาการสาระการเรยีนรูแ้ละ
แผนการจดัการเรยีนรูเ้ร ือ่งการผลติ
และบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม
ตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

เป้าประสงค ์

1. สถานศกึษา นักเรยีนไดรั้บการสง่เสรมิดา้น
ความรู ้การสรา้งจติส านกึดา้นการผลติและ
บรโิภค ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

2. สถานศกึษาสามารถน าเทคโนโลยมีาจัดท า
ระบบสารสนเทศการเก็บขอ้มลูดา้นความรู ้เรือ่ง
ฉลากสเีขยีวเพือ่สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ และสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นทกุโรงเรยีนตามแนวทาง 
Thailand 4.0 

3.สถานศกึษาตน้แบบน าขยะมาใชป้ระโยชน์
เพือ่ลดปรมิาณขยะ 

4. สถานศกึษา มนีโยบายสง่เสรมิความรูแ้ละ
สรา้งจติส านกึและจัดการเรยีนรูก้ารผลติและ
บรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

5. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา
มกีารจัดท านโยบายจัดซือ้จัดจา้ง ทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

6. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา
มกีารปรับปรงุและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ตน้แบบส านักงานสเีขยีว (GREEN OFFICE) 
เพือ่ใหม้บีรบิททีเ่ป็นแบบอยา่งเอือ้หรอื
สนับสนุนการเรยีนรูข้องนักเรยีนและชมุชน 

7. สถานศกึษามกีารบรูณาการหลกัสตูร กจิกรรม
เรือ่งวงจรชวีติของผลติภณัฑก์ารผลติและบรโิภค 
สูก่ารลดปรมิาณคารบ์อนในโรงเรยีนคารบ์อนต ่า 
สูช่มุชนคารบ์อนต ่า 

5. การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ซ 

ตวัชีว้ดั 

1. สถานศกึษามกีารบรูณาการเรือ่งการจัดการขยะแบบมี
สว่นร่วมและการน าขยะมาใชป้ระโยชนร์วมทัง้สอดแทรกใน

สาระการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2. นักเรยีนเรยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรู ้มกีารขยายผลแหลง่

เรยีนรู ้นักเรยีน โรงเรยีนชมุชน เรยีนรูด้า้นการลดใชพ้ลงังาน 

การจัดการขยะและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มเพือ่เป็นแหลง่เรยีนรู ้
และตัวอยา่งรูปแบบผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

3. ครู และนักเรยีนสามารถน าสือ่นวตักรรมทีผ่า่นกระบวน 
การคดิมาประยกุตใ์ชใ้นโรงเรยีนการจัดการเรยีนรู ้และ

ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัและชมุชนไดต้ามแนว ทาง

Thailand 4.0 

4. ครู มคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถพัฒนาสือ่ นวตักรรม 

และด าเนนิการจัดท างานวจัิยดา้นการสรา้งส านกึดา้นการ
ผลติและบรโิภคทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มได ้

5. สถานศกึษามกีารน าขยะมาใชป้ระโยชนใ์นรูปผลติภัณฑ์

และพลงังานเพือ่ลดปรมิาณขยะ และมสีง่เสรมิการคดัแยก
ขยะในชมุชนเพือ่ลดปรมิาณคารบ์อนทีโ่รงเรยีนและชมุชน 

6.สถานศกึษาในสงักดัมนีโยบายและจัดกจิกรรมใหค้วามรู ้ 
ทีถ่กูตอ้งและสรา้งจติส านกึดา้นการผลติและบรโิภคทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้มน าไปปฏบิตัใิชท้ีบ่า้นและชมุชน 

7. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษามกีารปรับปรุง

และพัฒนาบคุลากรและสถานทีใ่หเ้ป็นส านักงานสเีขยีว

ตน้แบบมนีโยบายการจัดซือ้จัดจา้งทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูข้องนักเรยีนและชมุชน 

8. นักเรยีน สถานศกึษามกีารเก็บขอ้มลูเปรยีบเทยีบการลด
ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซต ์ในการด าเนนิกจิกรรมประจ าวนั

ในสถานศกึษาและทีบ่า้น และขอ้มลูของ Carbon Footprint

ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ ์

1. ใหส้ถานศกึษา หรอื กลุม่
สถานศกึษา มคีวามเป็นอสิระ
ในการบรหิารจดัการศกึษา 

2. พฒันาส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา เป็นหนว่ยงานมคีวาม
ทนัสมยัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. ปฏริปูการคลงัดา้นการศกึษา 
เพือ่เพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพ
การจดัการศกึษาโดยการจดัสรร
งบประมาณตรงสูผู่เ้รยีน และ
สถานศกึษา 

4. พฒันานวตักรรม เทคโนโลยี
ดจิทิลั (Digital Technology) 
และระบบการท างานทีเ่ป็นดจิทิลั
เขา้มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้คา่
และเกดิประโยชนส์งูสดุ 
 

นโยบายที ่6 ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
 

เป้าประสงค ์

1. สถานศกึษา หรอืกลุม่สถานศกึษา 
มคีวามเป็นอสิระในการบรหิาร และจัดการ
ศกึษา ครอบคลมุ ดา้นการบรหิารวชิาการ 
ดา้นการบรหิารงบประมาณ ดา้นการบรหิารงาน
บคุคล และดา้นการบรหิารงานท่ัวไป 

2. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ตอ้งปรับ 
เปลีย่นใหเ้ป็นหน่วยงานใหม้คีวามทันสมยั 
พรอ้มทีจ่ะปรับตัวใหทั้นตอ่การเปลีย่นแปลง
ของโลกอยูต่ลอดเวลาเป็นหน่วยงานทีม่ี
หนา้ทีส่นับสนุน สง่เสรมิ ตรวจสอบ ตดิตาม 
เพือ่ใหส้ถานศกึษาสามารถจัดการศกึษาได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. หน่วยงานทกุระดับ มคีวามโปรง่ใส 
ปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
บรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

4. หน่วยงานทกุระดับมกีระบวนการ และการ
วธิงีบประมาณดา้นการศกึษาเพือ่เพิม่
คณุภาพและประสทิธภิาพการจัดการศกึษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณ ตรงสูผู่เ้รยีน 

5. หน่วยงานทกุระดับ พัฒนานวตักรรม และ
เทคโนโลยดีจิทัิล (Digital Technology)  
มาใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารและ
การจัดการเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ 

 

ตวัชีว้ดั 

1. สถานศกึษาไดรั้บการกระจายอ านาจการบรหิาร 

จัดการศกึษาอยา่งเป็นอสิระ 

2. สถานศกึษา และส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไดรั้บการพัฒนา

ใหเ้ป็นหน่วยงานทีม่คีวามทนัสมัย ยดืหยุน่ คลอ่งตวัสงู พรอ้มที่
จะปรับตวัใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  

เป็นหน่วยงานทีม่หีนา้ทีส่นับสนุน สง่เสรมิ ตรวจสอบตดิตาม 

เพือ่ใหส้ถานศกึษาสามารถจัดการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ครอบคลมุทกุต าบล 

3. สถานศกึษาทกุแหง่มรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศวชิาการ
ผูเ้รยีน ครู บคุลากรทางการศกึษา  

4. สถานศกึษา และหน่วยงานในสงักัดทกุระดับ มคีวาม

โปร่งใส ปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ บรหิารจัดการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

5. สถานศกึษา หน่วยงานในสงักดัทกุระดบั ผา่นการประเมนิ
คณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศกึษาทกุแหง่มขีอ้มลูผูเ้รยีนรายบคุคลทีส่ามารถ

เชือ่มโยงกับขอ้มูลตา่ง ๆ น าไปสูก่ารวเิคราะหเ์พือ่วางแผน 

การจัดการเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ( Big Data 
Technology) 

7. สถานศกึษาทกุแหง่มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศทีส่ามารถใช ้

ในการวางแผนการจัดการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

8. สถานศกึษาและ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

น านวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Technology) 
มาใชใ้นการบรหิารจัดการและตดัสนิใจ ทัง้ระบบ 

9. สถานศกึษา และส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
มแีพลตฟอรม์ดจิทิลั (Digital Platform) เพือ่สนับสนุน

ภารกจิดา้นบรหิารจัดการศกึษา ฌ 



 

 นักเรียนดี Smart Student  ครูเด่น Smart Teacher โรงเรียนดัง Smart School  ส ำนักงำนเลิศ Smart Office 
จุดเน้น 

 ใส่ใจ คุณธรรม  
 ก้ำวล  ำ วิชำกำร  
 งำน ผลสมัฤทธิ์เป็นเลศิ 
 
 

 

จุดเน้น 

 เป็นครูด้วยหัวใจ  
 ครูผู้สร้ำงนวัตกรรม 
 มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
 เป็นครูมืออำชีพ 

 

จุดเน้น 

 เครือข่ำย / ชุมชนร่วมพฒันำ  
 ก้ำวหน้ำด้วยระบบคุณภำพ  
 พร้อมเพรียงศักยภำพ  

“น่ำดู  น่ำอยู่  น่ำเรียน” 

 

จุดเน้น 

 ใช้หลักธรรมำภิบำล 
 บริหำรด้วยนวัตกรรม 
 น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ 
 มุ่งกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน 

“น่ำอยู่  น่ำท ำงำน บริกำรประทับใจ” 

 

 

ญ 

นโยบำย จุดเน้น กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 - 2565 

ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 



 

 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัด จัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดทิศทำงกำรศึกษำตำมบริบทของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร แผนยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรศึกษำชำติ ระยะ 20 ปี  กรอบพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  นโยบำยรัฐบำลปัจจุบัน นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สถำนศึกษำ และกลุ่มงำนในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ  กำรด ำเนินงำนบริหำรงบประมำณ และพัฒนำกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 ให้มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำย 
กลยุทธ์ จุดเน้น ของหน่วยเหนือ ที่มุ่งให้เป็น “กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” โดยมีสำระส ำคัญ
เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต โครงกำร และกิจกรรม ซึ่งก ำหนด
นโยบำยในกำรขับเคลื่อนเป็น 4 นโยบำยหลัก คือ นักเรียนดี (Smart Student) ครูเด่น (Smart Teacher) 
โรงเรียนดัง (Smart School) ส ำนักงำนเลิศ (Smart Office) ภำยใต้โมเดล AREA SPM 42 มีเป้ำหมำยที่
คุณภำพผู้เรียน คุณภำพบุคลำกร คุณภำพบริหำรจัดกำร คุณภำพปัจจัยและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
คุณภำพเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ และมีผลลัพธ์สุดท้ำย คือ องค์กำรแห่งควำมสุข 
(Happiness Organization) “โรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน” “ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน บริการประทับใจ”  

กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จะบรรลุตำมเป้ำหมำย 
และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ และ 
กำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีควำมคำดหวังให้
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรบูรณำกำร และกำรแปลงแผน 
สู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจน และผลักดันให้กำรด ำเนินงำนในภำรกิจต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 และสถำนศึกษำในสังกัด ตอบสนองทิศทำงกำรพัฒนำตำมกลยุทธ์ต่ำง ๆ ที่ก ำหนด 
เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ที่น ำไปสู่คุณภำพ และมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และกำรได้รับกำรยอมรับต่อไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
พฤศจิกำยน 2563 

 
 

น ำ 



 
 

 
 

หน้า 
 สรุปแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           ก-ญ
   
ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 แผนภาพโครงสร้างการบริหารองค์กร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  2 
1.  สภาพปัจจุบันของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  3 
2.  อ านาจหน้าที่  6 
3.  โครงสร้างและระบบการบริหารงาน  6 
4.  สภาพการจัดการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิถุนายน 2563) 11 
5.  ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 23 
     

ส่วนที่ 2 นโยบายการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 2564       
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 38 
2. นโยบายรัฐบาลของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 41 
3. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564)      47 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)      49 

 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)   58 
 6.  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)      64 
 7. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 69 
 8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 72 

9. วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  74 
10. วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   76 
 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42   

 กรอบนโยบาย จุดเน้นและแนวทาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564      80 

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  82 
       ปีงบประมาณ 2564          

  นโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 110

  
 

รบัญ 



หน้า 
 

ส่วนที่ 4 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
สรุปโครงการ/กิจกรรม บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  114 
1. โครงการการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    120 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง    124 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามนโยบายเร่งด่วน              

 นโยบายด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1.1 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  129 
1.2 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  131 
  ในสถานศึกษา   
1.3 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา”  133 
1.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 136 
1.5 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา     138 

นโยบายด้านที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.1 โครงการการวางแผนและบริหารจัดการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน       142 
 ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพเชิงนวัตกรรมและการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 2.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 148 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ 2564 

นโยบายด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    153 
  “งานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2564” 
3.2 โครงการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ 155 
 “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ปีการศึกษา 2563” 
3.3 พัฒนาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 158 

                และมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2564  
3.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะ 160 

                ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
3.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพรองผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ    163 
3.6 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ     165 
 

 
 



หน้า 

 
นโยบายด้านที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม       169 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ 2564                    
4.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณด้วยงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา 172 
 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.3 โครงการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรมและระบบบริหารจัดการตามบริบทของพ้ืนที่   174 
 โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
4.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา  176 
 การรายงานผล การติดตามและประเมินผล 
4.5 โครงการพัฒนากระบวนการจัดตั้ง จัดสรร และการบริหารงบประมาณเพ่ือการศึกษา 178 
4.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีออนไลน์ของสถานศึกษาในสังกัด   180 

นโยบายด้านที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 184 
     “โครงการน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” 
5.2 โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์  187 
 พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

นโยบายด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   193 

                และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 2565 
6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก (Mock Assessment) 198 
      แก่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
 ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564 
6.3 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ  201 

                คุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
6.4 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม สพม.42 “น่าอยู่ น่าท างาน บริการประทับใจ”  204 
6.5 โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กรสู่เป้าหมาย 207 
6.6 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 210 
      เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42                  
6.7 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง  213 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ 2564 



หน้า 
 

ส่วนที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน   

 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 218 

 ปัจจัยความส าเร็จ 219 

 การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 220 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน  221 

 ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 226 
 
ภาคผนวก   

  ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563   229 
เรื่อง  นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565      

  ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563   232 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการวางแผนและบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

  และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42      
       
 
 
 
 
 

************************** 

 



   แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรบิทท ัว่ไป 

ส่วนที่ 1 
 

สภาพการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 



 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                           

                                               ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ดร.ปัญญา  หาแก้ว 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

 

รองผู้อ านวยการ สพม.42 

นายรังสิวุฒิ   พุ่มเกิด 

กลุ่มอ านวยการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

แผนภาพโครงสร้างการบริหารองค์การ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

สถานศึกษา 
(58 โรงเรียน) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 
-คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการมัธยมศึกษาตอนตน้ 
-คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

รองผู้อ านวยการ สพม.42 

นายไพรัตน์  กลิ่นทับ 
 

กลุ่มส่งเสริม 
การศึกษาทางไกลฯ 

เทคโนโลยี  
และการสื่อสาร 

 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

ศูนย์ประสานงาน  
สพม.42 จ.อุทัยธานี 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

สหวิทยาเขต และ 
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

รองผู้อ านวยการ สพม.42 

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ 
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1.  สภาพปัจจุบันของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
สืบเนื่องจำกกำรที่ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำย 3 ฉบับ   ได้แก่  พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ.2553   พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  และ พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้มีประกำศ เรื่อง  
กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ 
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ (18 สิงหำคม 2553) เป็นต้นไป ซ่ึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และท้องที่จังหวัดอุทัยธำนี  โดยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 ตั้งอยู่ที่อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ และให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเฉพำะแต่ระดับมัธยมศึกษำ 
ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ไปสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ตั้งอยู่ เลขที่ 105/30 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-
พิษณุโลก ต ำบลวัดไทร อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเฉพำะระดับมัธยมศึกษำที่ตั้งอยู่ ในจังหวัดนครสวรรค์  
และจังหวัดอุทัยธำนี ดังนี้ คือ 

จังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 37 โรงเรียน ได้แก่  

1. โรงเรียนนครสวรรค์ ต ำบลปำกน้ ำโพ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 

2. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต ำบลปำกน้ ำโพ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 

3. โรงเรียนบ้ำนแก่งชัชวลิตวิทยำ ต ำบลบ้ำนแก่ง อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 

4. โรงเรียนพระบำงวิทยำ ต ำบลหนองกระโดน อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 

5. โรงเรียนนวมินทรำชูทิศมัชฌิม ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 

6. โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ ต ำบลพระนอน อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 

7. โรงเรียนเก้ำเลี้ยววิทยำ ต ำบลเก้ำเลี้ยว อ ำเภอเก้ำเลี้ยว 

8. โรงเรียนหัวดงรำชพรหมำภรณ์ ต ำบลหัวดง อ ำเภอเก้ำเลี้ยว 

9. โรงเรียนโกรกพระ ต ำบลบำงมะฝ่อ อ ำเภอโกรกพระ 

10. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ต ำบลพิกุล อ ำเภอชุมแสง 

11. โรงเรียนทับกฤชพัฒนำ ต ำบลทับกฤช อ ำเภอชุมแสง 

12. โรงเรียนพยุหะพิทยำคม ต ำบลพยุหะ อ ำเภอพยุหะคีรี 

13. โรงเรียนเขำทองพิทยำคม ต ำบลเขำทอง อ ำเภอพยุหะคีรี 

14. โรงเรียนเขำกะลำวิทยำคม ต ำบลเขำกะลำ อ ำเภอพยุหะคีรี 

15. โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยำคม ต ำบลท่ำงิ้ว อ ำเภอบรรพตพิสัย 

16. โรงเรียนหนองกรดพิทยำคม ต ำบลหนองกรด อ ำเภอบรรพตพิสัย 

17. โรงเรียนรัฐรำษฎร์อนุสรณ์ ต ำบลบึงปลำทู อ ำเภอบรรพตพิสัย 

18. โรงเรียนลำดยำววิทยำคม ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอลำดยำว 
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19. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยำคม ต ำบลลำดยำว อ ำเภอลำดยำว 

20. โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์ ต ำบลศำลเจ้ำไก่ต่อ อ ำเภอลำดยำว 

21. โรงเรียนแม่วงก์พิทยำคม ต ำบลแม่วงก์ อ ำเภอแม่วงก์ 

22. โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ต ำบลชุมตำบง อ ำเภอชุมตำบง 

23. โรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์ ต ำบลตำกฟ้ำ อ ำเภอตำกฟ้ำ 

24. โรงเรียนอุดมธัญญำประชำนุเครำะห์ ต ำบลอุดมธัญญำ อ ำเภอตำกฟ้ำ 

25. โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ ต ำบลตำคลี อ ำเภอตำคลี 

26. โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ต ำบลจันเสน อ ำเภอตำคลี 

27. โรงเรียนหนองโพพิทยำ ต ำบลหนองโพ อ ำเภอตำคลี 

28. โรงเรียนทหำรอำกำศอนุสรณ์ ต ำบลตำคลี อ ำเภอตำคลี 

29. โรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคม ต ำบลลำดทิพรส อ ำเภอตำคลี 

30. โรงเรียนช่องแคพิทยำคม ต ำบลช่องแค อ ำเภอตำคลี 

31. โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม ต ำบลดอนคำ อ ำเภอท่ำตะโก 

32. โรงเรียนพนมรอกวิทยำ ต ำบลพนมรอก อ ำเภอท่ำตะโก 

33. โรงเรียนไพศำลีพิทยำ ต ำบลไพศำลี อ ำเภอไพศำลี 

34. โรงเรียนตะคร้อพิทยำ ต ำบลตะคร้อ อ ำเภอไพศำลี 

35. โรงเรียนวังข่อยพิทยำ ต ำบลวังข่อย อ ำเภอไพศำลี 

36. โรงเรียนหนองบัว ต ำบลหนองบัว อ ำเภอหนองบัว 

37. โรงเรียนวังบ่อวิทยำ ต ำบลวังบ่อ อ ำเภอหนองบัว 
 

จังหวัดอุทัยธานี จ ำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่   

1. โรงเรียนอุทัยวิทยำคม ต ำบลสะแกกรัง อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 

2. โรงเรียนหนองเต่ำวิทยำ ต ำบลหนองเต่ำ อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 

3. โรงเรียนพุทธมงคลวิทยำ ต ำบลอุทัยใหม่ อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 

4. โรงเรียนหนองขำหย่ำงวิทยำ ต ำบลหนองขำหย่ำง อ ำเภอหนองขำหย่ำง 

5. โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยอุทัยธำนี ต ำบลดอนกลอย อ ำเภอหนองขำหย่ำง 

6. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ต ำบลทัพทัน อ ำเภอทัพทัน 

7. โรงเรียนตลุกดู่วิทยำคม ต ำบลตลุกดู่ อ ำเภอทัพทัน 

8. โรงเรียนสว่ำงอำรมณ์วิทยำคม ต ำบลสว่ำงอำรมณ์ อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 

9. โรงเรียนบ่อยำงวิทยำ ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 

10. โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ ต ำบลหนองฉำง อ ำเภอหนองฉำง 
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11. โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำวิทยำ ต ำบลเขำบำงแกรก อ ำเภอหนองฉำง 

12. โรงเรียนทุ่งโพวิทยำ ต ำบลเขำกวำงทอง อ ำเภอหนองฉำง 

13. โรงเรียนบ้ำนไร่วิทยำ ต ำบลบ้ำนบึง อ ำเภอบ้ำนไร่ 

14. โรงเรียนกำรุ้งวิทยำคม ต ำบลเมืองกำรุ้ง อ ำเภอบ้ำนไร่ 

15. โรงเรียนทองหลำงวิทยำคม ต ำบลคอกควำย อ ำเภอบ้ำนไร่ 

16. โรงเรียนหนองจอกประชำนุสรณ์ ต ำบลหนองจอก อ ำเภอบ้ำนไร่ 

17. โรงเรียนวังหินวิทยำคม ต ำบลวังหิน อ ำเภอบ้ำนไร่ 

18. โรงเรียนลำนสักวิทยำ ต ำบลป่ำอ้อ อ ำเภอลำนสัก 

91. โรงเรียนร่องตำทีวิทยำ ต ำบลลำนสัก อ ำเภอลำนสัก 

20. โรงเรียนห้วยคตพิทยำคม ต ำบลสุขฤทัย อ ำเภอห้วยคต 

21. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ต ำบลทองหลำง อ ำเภอห้วยคต 
                                                                                                                   N 
                            แผนที่แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของ สพม.42     

                                                                                                                  S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
อาณาเขต 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ตั้งอยู่ในเขตภำคเหนือตอนล่ำงของประเทศไทย  
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ด้ำนเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดก ำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร 
 ด้ำนใต ้   ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนำท 
 ด้ำนตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี 
 ด้ำนตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดตำกและจังหวัดกำญจนบุรี 

 

จังหวัด
อุทัยธำนี 

จ.นครสวรรค์ 
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2.  อ านาจหน้าที่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1.  จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2.  วิเครำะห์จัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ง ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3.  ประสำนส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4.  ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6.  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด และ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7.  จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8.  ประสำนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9.  ด ำเนินกำรและประสำนส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10.  ประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
11.  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
12.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด

โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

3.  โครงสร้างและระบบการบริหารงาน (การแบ่งส่วนราชการภายใน) 
 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 

ประกำศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
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เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเหมำะสมกับ
ภำรกิจ ปริมำณ คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สนองนโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร และสนับสนุนระบบงำนกฎหมำยและคดีของรัฐให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษำธิกำรจึงออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ประกำศ ณ วันที่ 28 สิงหำคม 2561 ให้แบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ิม 1 กลุ่ม คือ “กลุ่มกฎหมำยและคดี” 

 
อ านาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ข) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเก่ียวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิใช่งำนของ

ส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย  
 
 

(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ 

แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำม

นโยบำยและแผน 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
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(3) กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย  

 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และ 

งำนบริหำรสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   

 
 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออก 

จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน 

กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตร

ประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
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(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

และจรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ หรือต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย   

 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับ
ก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ สง่เสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัด และกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
(ง)  วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน 

ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ

บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย 

และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
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(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง

ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

  
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(ง) ด ำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 

 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ 

มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
 (ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
 (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
 (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
 (ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่. 
 (ช) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 (ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำนกฎหมำย และงำนคดีของรัฐ 
 (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนบัสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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4.  สภาพการจัดการศึกษา  

 4.1 โรงเรียนในสังกัดผู้บริหาร โทรศัพท์ โทรสาร (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2563) 
ที ่ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ผู้บริหาร มือถือ 

 จังหวัดนครสวรรค์     

1 นครสวรรค ์ 0-5622-2711 0-5622-1151 นำงจงกล  เดชปั้น 08-9565-4859 

2 นวมินทรำชูทิศ มัชฌิม 0-5622-6967 0-5600-8775 นำยชำญณรงค์ ยำสุทธิ 08-9562-6620 

3 บึงบอระเพ็ดวิทยำ 0-5688-0764 0-5688-0764 นำยปัญญำ  พรมบุตร 09-7921-0197 

4 บ้ำนแก่งชัชวลิตวิทยำ 0-5636-2214 0-5634-7090 นำยสมบตัิ  ล้อจงเฮง 08-9959-4546 

5 พระบำงวิทยำ 0-5629-6109 0-5629-6109 นำยอำรมณ์  น้อยเกิด 08-1045-6336 

6 สตรีนครสวรรค ์ 0-5622-1207 0-5622-1207 นำยชำญชัย ชนิดสะ 08-1785-9975 

7 เก้ำเลีย้ววิทยำ 0-5631-9599 0-56383-5268 นำยสมบรูณ์  นนท์สกลุ 08-6925-1157 

8 หัวดงรำชพรหมำภรณ ์ 0-5638-4038 0-5638-4038 นำยสมคดิ  เจรญิสุข 08-1042-2074 
9 โกรกพระ 0-5632-0342 0-5634-1505 นำยบัญชำ  วงศ์ซื่อ 081-283-3380 

10 ชุมแสงชนูทิศ 0-5628-2040 0-5631-8740   

11 ทับกฤชพัฒนำ 0-5628-9114 0-5628-9114 นำยกิจจำ  เอี่ยมระหงส ์ 08-8147-8939 

12 พยุหะพิทยำคม 0-5634-0132 0-5634-0132 นำยพงษ์เทพ  เจริญไทย 08-1379-5319 

13 เขำกะลำวิทยำคม 0-5636-9324 0-5620-0774 นำยอินทพงษ์  จินดำทิพย ์ 08-6211-0827  

14 เขำทองพิทยำคม 0-5635-6415 0-5635-6473 นำยก้ำนตอง  เส็งเอี่ยม 08-3001-4310 

15 ลำดยำววิทยำคม 0-5627-1397 0-5627-1430 นำยไพบูลย์  เขียนประเสริฐ 08-1727-8875 

16 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยำคม 0-5600-9891 0-5600-9891 นำยนริศ  ธรรมปรัชญำ 08-9856-6947 

17 เทพศำลำประชำสรรค ์ 0-5636-5163 0-5636-5164 นำยสังวร  ยมรัตน ์ 08-1379-4587 

18 บรรพตพสิัยพิทยำคม 0-5627-9259 0-5627-9075 นำงชรินรัตน์  แผงด ี 08-9270-1751 

19 รัฐรำษฎร์อนุสรณ ์ 0-5687-1295-6 0-5687-1295-6 ว่ำท่ี ร.ต.เบญจรงค์  ทองอ่อน 08-6928-7781 

20 หนองกรดพิทยำคม 0-5628-8166 0-5628-8217 นำยสิงหวรรธน์ มำตรำช 08-9961-1577 

21 แม่วงก์พิทยำคม 0-5623-8046 0-5623-8045 นำยบรรพต  สมสวย 08-9947-8782 

22 ห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 0-5629-3056 0-5629-3056 นำยเฉลมิชัย  ส่งศร ี 08-1478-7635 

23 ตำกฟ้ำประชำสิทธ์ิ 0-5624-1342 0-5624-1343 นำยวิฑูรย์  งำมนิธิจำรุเมธ ี 08-2665-3412 

24 อุดมธัญญำประชำนุเครำะห ์ 0-5629-8000 0-5638-7331 นำงศิริรัตน์  นิ่มมำ 08-5053-5903 

25 ตำคลีประชำสรรค ์ 0-5626-2369 0-5626-1158 นำยสำโรจน์  กลั่นด้วง 09-8585-5388 

26 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ ์ 0-5600-9865 0-5600-9865 นำงประภำพร  มั่นพรม 08-1727-9626 

27 หนองโพพิทยำ 0-5600-0302 0-5600-0302 นำยสุกิจ  ดั่นเจริญ 08-7905-3401 

28 ทหำรอำกำศอนุสรณ ์ 0-5626-2346 0-5626-2346 นำงสำวณัฐชำนนท์  ยอดทอง 08-9949-5065 
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ที ่ โรงเรียน เบอร์โทรฯ เบอร์FAX ผู้บริหาร มือถือ 

29 ลำดทิพรสพิทยำคม 0-5639-0111 0-5639-0111   

30 ช่องแคพิทยำคม 0-5639-6502 0-5639-6502 นำยจักรกฤษณ์  สนอ่วม  08-7314-6848 

31 พนมรอกวิทยำ 0-5628-1067 0-5628-1068 นำยนิทัศ  อินทร์ฉ่ ำ 08-1533-5633 

32 ท่ำตะโกพิทยำคม 0-5624-9419 0-5624-9419 นำยจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม 08-5731-3911 

33 ไพศำลีพิทยำ 0-5625-9200 0-5625-9200 นำยทิพย์  แดงน่ิม 08-5401-6763 

34 ตะคร้อพิทยำ 0-5635-7225 0-5635-7227 นำงสำวศรีภำวรรณ  ไสโสภำ 08-9436-6249 

35 วังข่อยพิทยำ 0-5689-0064 0-5689-0064 นำยวิมล  ปรักมำตย ์ 06-1274-6969 

36 หนองบัว 0-5625-1281 0-5687-6240   

37 วังบ่อวิทยำ 0-5687-9557 0-5687-9557 นำยเกษม  รัตนพรหม 08-6204-8609 

 
จังหวัดอุทัยธานี 

    

38 อุทัยธำนีวิทยำคม 0-5651-0027 0-5651-0027  
 

39 พุทธมงคลวิทยำ 0-5651-1855 0-5651-1855 นำยรัตนชัย  ศรโีกมล 09-3954-2653 

40 หนองเต่ำวิทยำ 0-5650-6095 0-5659-6095 นำยชยพล  สอนชิว 08-2163-0753 

41 กำญจนำภเิษกวิทยำลัย 0-5698-2067 0-5698-2055 นำยกิตติศักดิ์  นิโรจน ์ 08-1284-4159 

42 หนองขำหย่ำงวิทยำ 0-5659-7069 0-56597-068 นำงสำวกฤติยำ  พุทธโภศัย 08-1823-2848 

43 ทัพทันอนุสรณ ์ 0-5659-1155 0-5659-1285 นำยอดิศักดิ์  อินทร์ช่ืน 08-7202-8574 

44 ตลุกดู่วิทยำคม 0-5654-1178 0-5654-1179 นำยอัคคณัฐ  อัยรำ 08-1971-0504 

45 สว่ำงอำรมณ์วิทยำคม 0-5604-0255 0-5604-0255 นำยเสวก  พันธุ์อ้น 08-1707-5963 

46 บ่อยำงวิทยำ 0-5651-0852 0-5651-0852 นำยชูกิต  สัมมำพิทักษ์ 08-9269-8969 

47 หนองฉำงวิทยำ 0-5653-1146 0-5653-1146 นำยธนกฤต นิโรจน ์ 08-1973-8879 

48 บ้ำนทุ่งนำวิทยำ 0-5654-3076 0-5654-3076 นำยประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ 08-1701-3985 

49 ทุ่งโพวิทยำ 0-5651-5101 0-5651-5101 นำงสุภำพร  ธะนะแสง 08-6125-4064 

50 ห้วยคตพิทยำคม 0-5651-8091 0-5651-8091 นำยมนต์อิศวร  รตันะวงศ์ไชย 06-1686-6512 

51 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 06-1303-6210 0-5651-3558 นำงนันท์นภัส  ด้วงทัย 08-1707-0865 

52 ลำนสักวิทยำ 0-5604-0288 0-5604-0288 นำยภำนุพงศ์  มั่นพรม 08-9857-4404 

53 ร่องตำทีวิทยำ 0-5698-8091 0-5698-8091 นำยปวิช  พรศิริชัย 08-6209-9192  

54 บ้ำนไร่วิทยำ 0-5653-9014 0-5653-9014 นำยอนุกูล  กรัณย์เมธำกลุ 08-9858-5834 

55 กำรุ้งวิทยำคม 0-5651-0772 0-5651-0772 นำยถวัลย์ วงษ์สำธุภำพ 08-4815-4791 

56 หนองจอกประชำนุสรณ ์ 0-5659-2000 0-5659-2000 นำยประกิจ  บุญศร ี 09-3213-4119 

57 วังหินวิทยำคม 0-5653-5123 0-5653-5123 นำงศิวภำ  บัวสุวรรณ 08-9856-1599 

58 ทองหลำงวิทยำคม 0-5698-4298 0-5657-9028 นำงสำวชัสสภุำ  นันทำรมย ์ 09-6536-1539 
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4.2 จ านวนครู (10 พฤศจิกายน 2563) และจ านวนนักเรียนรายโรง (ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิถุนายน 2563) 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
ที่ตั้ง จ านวน

ครู 
จ านวน
นักเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นครสวรรค์ ปำกน้ ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 159 3,181 

2 สตรีนครสวรรค์ ปำกน้ ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 141 2,842 

3 บ้ำนแก่งชัชวลิตวิทยำ บ้ำนแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 16 298 

4 พระบำงวิทยำ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 36 610 

5 นวมินทรำชูทิศมัชฌิม นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 115 2,346 

6 บึงบอระเพ็ดวิทยำ พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12 167 

7 โกรกพระ บำงมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 25 461 

8 ทับกฤชพัฒนำ ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 23 409 

9 ชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง นครสวรรค ์ 107 2,151 

10 เก้ำเลี้ยววิทยำ เก้ำเลี้ยว เก้ำเลี้ยว นครสวรรค์ 37 644 

11 หัวดงรำชพรหมำภรณ์ หัวดง เก้ำเลี้ยว นครสวรรค์ 16 236 

12 พยุหะพิทยำคม พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 39 726 

13 เขำทองพิทยำคม เขำทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 18 290 

14 เขำกะลำพิทยำคม เขำกะลำ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 12 92 

15 บรรพตพิสัยพิทยำคม ท่ำงิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 52 966 

16 หนองกรดพิทยำคม หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 33 612 

17 รัฐรำษฎร์อนุสรณ์ บึงปลำทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 14 214 

18 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยำคม ลำดยำว ลำดยำว นครสวรรค์ 12 164 

19 เทพศำลำประชำสรรค์ ศำลเจ้ำไก่ต่อ ลำดยำว นครสวรรค์ 56 1,004 

20 ลำดยำววิทยำคม สระแก้ว ลำดยำว นครสวรรค์ 90 1,778 

21 แม่วงก์พิทยำคม แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 30 495 

22 ห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ชุมตำบง ชุมตำบง นครสวรรค์ 60 1,177 

23 หนองบัว หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 90 1,793 

24 วังบ่อวิทยำ วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 13 223 

25 ตำคลีประชำสรรค์ ตำคลี ตำคลี นครสวรรค์ 136 2,727 

26 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จันเสน ตำคลี นครสวรรค์ 21 321 

27 หนองโพพิทยำ หนองโพ ตำคลี นครสวรรค์ 13 215 

28 ทหำรอำกำศอนุสรณ์ ตำคลี ตำคลี นครสวรรค์ 31 507 

29 ลำดทิพรสพิทยำคม ลำดทิพรส ตำคลี นครสวรรค์ 12 95 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
ที่ตั้ง จ านวน

ครู 
จ านวน
นักเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

30 ช่องแคพิทยำคม ช่องแค ตำคลี นครสวรรค์ 16 220 
31 ท่ำตะโกพิทยำคม ดอนคำ ท่ำตะโก นครสวรรค์ 86 1,759 
32 พนมรอกวิทยำ พนมรอก ท่ำตะโก นครสวรรค์ 22 346 
33 ไพศำลีพิทยำ ไพศำลี ไพศำลี นครสวรรค์ 65 1,288 
34 ตะคร้อพิทยำ ตะคร้อ ไพศำลี นครสวรรค์ 24 340 
35 วังข่อยพิทยำ วังข่อย ไพศำลี นครสวรรค์ 20 269 
36 ตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์ ตำกฟ้ำ ตำกฟ้ำ นครสวรรค์ 47 843 
37 อุดมธัญญำประชำนุเครำะห์ อุดมธัญญำ ตำกฟ้ำ นครสวรรค์ 13 215 

รวมจังหวัดนครสวรรค์ 1,712 32,024 
1 ทัพทันอนุสรณ์ ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธำนี 45 838 
2 สว่ำงอำรมณ์วิทยำคม สว่ำงอำรมณ์ สว่ำงอำรมณ์ อุทัยธำนี 30 480 
3 หนองฉำงวิทยำ หนองฉำง หนองฉำง อุทัยธำนี 123 2,464 
4 อุทัยวิทยำคม สแกกรัง เมืองอุทัยธำนี อุทัยธำนี 100 2,037 
5 หนองเต่ำวิทยำ หนองเต่ำ เมืองอุทัยธำนี อุทัยธำนี 12 95 
6 ตลุกดู่วิทยำคม ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธำนี 30 509 
7 บ่อยำงวิทยำ บ่อยำง สว่ำงอำรมณ์ อุทัยธำนี 18 271 
8 บ้ำนทุ่งนำวิทยำ เขำบำงแกรก หนองฉำง อุทัยธำนี 22 370 
9 พุทธมงคลวิทยำ อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธำนี อุทัยธำนี 20 328 
10 ทุ่งโพวิทยำ เขำกวำงทอง หนองฉำง อุทัยธำนี 12 132 
11 หนองขำหย่ำงวิทยำ หนองขำหย่ำง หนองขำหย่ำง อุทัยธำนี 24 214 
12 กำญจนำภเิษกวิทยำลัยอุทัยธำน ี ดอนกลอย หนองขำหย่ำง อุทัยธำนี 18 261 
13 บ้ำนไร่วิทยำ บ้ำนบึง บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 85 1,646 
14 กำรุ้งวิทยำคม เมืองกำรุ้ง บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 22 367 
15 ทองหลำงวิทยำคม คอกควำย บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 13 179 
16 หนองจอกประชำนุสรณ์ หนองจอก บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 18 247 
17 วังหินวิทยำคม วังหิน บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 12 178 
18 ลำนสักวิทยำ ป่ำอ้อ ลำนสัก อุทัยธำนี 40 732 
19 ร่องตำทีวิทยำ ลำนสัก ลำนสัก อุทัยธำนี 18 291 
20 ห้วยคตพิทยำคม สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธำนี 25 405 
21 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ทองหลำง ห้วยคต อุทัยธำนี 12 115 

รวมจังหวัดอุทัยธานี 699 12,159 
รวมทั้งสิ้น 58 โรงเรียน 2,411 44,183 
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4.3 จ านวนนักเรียน ชาย-หญิง จ าแนกรายช้ัน และจ านวนห้องเรียน (ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิถุนายน 2563) 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
จังหวัดนครสวรรค์ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 8,494 9,500 17,994 507 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 2,879 3,121 6,000 169 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 2,827 3,271 6,098 169 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 2,788 3,108 5,896 169 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,346 8,417 13,763 428 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 2,008 2,939 4,947 147 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 1,809 2,811 4,620 142 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 1,529 2,667 4,196 139 

รวม ปวช. 111 156 267 9 
ปวช.1 51 44 95 3 
ปวช.2 27 51 78 3 
ปวช.3 33 61 94 3 

รวมจังหวัดนครสวรรค์ 13,951 18,073 32,115 944 
จังหวัดอุทัยธานี 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 3,406 3,557 6,963 218 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 1,214 1,216 2,430 72 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 1,161 1,200 2,361 75 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 1,031 1,141 2,172 71 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,075 3,121 5,196 199 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 806 1,144 1,950 68 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 654 1,059 1,713 66 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 615 918 1,533 65 

รวมจังหวัดอุทัยธานี 5,481 6,678 12,159 417 

รวมทัง้สิ้น  19,432 24,751 44,183 1,361 
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4.4 ขนาดโรงเรียน (ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิถุนายน 2563) 
4.4.1 การแบ่ง 7 ขนาด 

รายการ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จ านวนโรงเรียน 
ขนำดที่ 1 (นักเรียน 1-120 คน) 2 2  4 โรงเรียน 
ขนำดที่ 2 (นักเรียน 121-200 คน) 2 3   5 โรงเรียน 
ขนำดที่ 3 (นักเรียน 201-300 คน) 9 5 14 โรงเรียน 
ขนำดที่ 4 (นักเรียน 301-499 คน) 6 5  11 โรงเรียน 
ขนำดที่ 5 (นักเรียน 500-1,499 คน) 10 3 13 โรงเรียน 
ขนำดที่ 6 (นักเรียน 1,500–2,499 คน) 5 3   8 โรงเรียน 
ขนำดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป) 3 -   3 โรงเรียน 

รวมทั้งสิ้น 37 21 58 โรงเรียน 
4.4.2 แบ่งขนาดตามเกณฑ์โรงเรียนมัธยมศึกษา 

รายการ 
จังหวัด

นครสวรรค์ 
จังหวัด
อุทัยธานี 

จ านวนโรงเรียน 

โรงเรียนขนำดเล็ก (นักเรียน 1-499 คน) 19 15 34 โรงเรียน 
โรงเรียนขนำดกลำง (นักเรียน 500-1499 คน) 10  3 13 โรงเรียน 
โรงเรียนขนำดใหญ่ (นักเรียน 1500-2499 คน) 5   3  8 โรงเรียน 
โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2500 คนขึ้นไป) 3 -  3 โรงเรียน 

รวมทั้งสิ้น 37 21 58 โรงเรียน 
4.5 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสจ าแนกตามประเภท  

4.5.1 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2562 

ที ่ รายการ จังหวัด
นครสวรรค์ 

จังหวัด
อุทัยธานี รวมทั้งหมด คิดเป็น 

ร้อยละ 
 นักเรียนทั้งหมด (10 มิ.ย.2562) 32,115 11,862 43,977 100 
1 เด็กยำกจน 12,099 5,097 17,196 39.102 
2 ก ำพร้ำ 44 5 49 0.111 
3 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 23 0 23 0.052 
4 เด็กถูกทอดทิ้ง 2 0 2 0.005 
5 เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 4 0 4 0.009 
6 เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 3 1 4 0.009 
7 ชนกลุ่มน้อย 1 1 2 0.005 
8 เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน - - - - 
9 เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศ - - - - 
10 เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน - - - - 
11 เด็กเรร่่อน - - - - 
12 ผลกระทบจำกเอดส์ - - - - 

รวมด้อยโอกาส 12,176 5,104 17,280 39.293 
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4.5.2 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2563 

ที่ รายการ 
จังหวัด

นครสวรรค์ 
จังหวัด
อุทัยธาน ี

รวมทั้งหมด 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 นักเรียนทั้งหมด (ณ 18 ก.ค. 63) 32,024 12,159 44,183 100 
1 เด็กยำกจน 11,409 5,097 16,506 37.358 
2 ก ำพร้ำ 39 5 44 0.100 
3 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 39 10 49 0.111 
4 เด็กถูกทอดทิ้ง 9 4 13 0.029 
5 เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 3 0 3 0.007 
6 เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 0 1 1 0.002 
7 ชนกลุ่มน้อย 2 1 3 0.007 
8 เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน 1 0 1 0.002 
9 เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศ 0 1 1 0.002 
10 เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน 0 0 0 - 
11 เด็กเร่ร่อน 0 0 0 - 
12 ผลกระทบจำกเอดส์ 0 0 0 - 
13 มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท 18 16 34  

รวมด้อยโอกาส 11,520 5,135 16,655 37.695 
 

4.6 จ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุและเพศ  
4.6.1 จ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุและเพศ (ปีการศึกษา 2561  และ 2562) 

สาเหตุการออกกลางคัน 
นักเรียนออกกลางคันปกีารศึกษา 2561 นักเรียนออกกลางคันปกีารศึกษา 2562 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

มีปัญหำในกำรปรับตัว 13 15 28 0.063 5 0 5 0.011 

สมรส 0 13 13 0.029 0 7 7 0.016 

ต้องคดี ถูกจับ 0 0 0 - 0 0 0 - 

เจ็บป่วย  อุบัติเหตุ 1 1 2 0.004 0 0 0 - 

หำเลี้ยงครอบครัว 40 37 77 0.173 12 14 26 0.059 

อพยพตำมผู้ปกครอง 18 20 38 0.085 4 4 8 0.018 

ฐำนะยำกจน 9 10 19 0.043 0 1 1 0.002 

มีปัญหำครอบครัว 9 12 21 0.047  6 5 11  0.025 

กรณีอ่ืน ๆ  0 0 0 - 0 0 0 - 

รวมออกกลางคัน 90 108 198 0.444 27 31 58 0.132 

นักเรียนทั้งหมด  
(10 มิถุนายน 2561 และ  

10 มิถุนายน 2562) 
19,774 24,782 44,556 100 19,299 24,678 43,977 100 
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4.6.2 นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสาเหตุรายจังหวัด 

สาเหตุการออกกลางคัน 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

มีปัญหำในกำรปรับตัว 4 6 10 0.031 9 9 18 0.150 
สมรส 0 9 9 0.028 0 4 4 0.033 
ต้องคดี ถูกจับ 0 0 0 - 0 0 0 - 
เจ็บป่วย  อุบัติเหตุ 0 1 1 0.003 1 0 1 0.008 
หำเลี้ยงครอบครัว 23 23 46 0.141 17 14 31 0.259 
อพยพตำมผู้ปกครอง 13 13 26 0.080 5 7 12 0.100 
ฐำนะยำกจน 5 3 8 0.025 4 7 11 0.092 
มีปัญหำครอบครัว 9 10 19 0.058 0 2 2 0.017 
กรณีอ่ืน ๆ  0 0 0 - 0 0 0 - 

รวมออกกลางคัน 54 65 119 0.365 36 43 79 0.659 
นักเรียนทั้งหมด  

(10 มิถุนายน 2560) 
14,308 18,266 32,574 100 5,466 6,516 11,982 100 

4.6.3 นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามสาเหตุรายจังหวัด 

สาเหตุการออกกลางคัน 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
มีปัญหำในกำรปรับตัว 5 0 5 0.015 0 0 0 - 
สมรส 0 2 2 0.006 0 5 5 0.042 
ต้องคดี ถูกจับ 0 0 0 - 0 0 0 - 
เจ็บป่วย  อุบัติเหตุ 0 0 0 - 0 0 0 - 
หำเลี้ยงครอบครัว 6 11 17 0.053 6 3 9 0.076 
อพยพตำมผู้ปกครอง 4 2 6 0.019 0 2 2 0.017 
ฐำนะยำกจน 0 1 1 0.003 0 0 0 - 
มีปัญหำครอบครัว 6 4 10 0.031 0 1 1 0.008 
กรณีอ่ืน ๆ  0 0 0 - 0 0 0 - 

รวมออกกลางคัน 21 20 41 0.128 6 11 17 0.143 

นักเรียนทั้งหมด  
(10 มิถุนายน 2562) 

 13,972   18,143   32,115  100    5,327   6,535  11,862  100 
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4.7 จ านวนนักเรียนพิการเรยีนร่วม จ าแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รายการ ม.ต้น 
ม.ปลายและ
เทียบเท่า 

รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 นักเรียนทั้งหมด 24,957 19,226 44,183 100 
1 บกพร่องทำงกำรเห็น 3 5 8 0.018 
2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน 5 1 6 0.013 
3 บกพร่องทำงสติปัญญำ 23 6 29 0.066 
4 บกพร่องทำงร่ำงกำย/สุขภำพ 21 5 26 0.058 
5 ปัญหำทำงกำรเรียนรู้ 1,430 189 1,169 3.664 
6 บกพร่องทำงกำรพูด/ภำษำ 3 2 5 0.011 
7 ปัญหำทำงพฤติกรรม/อำรมณ์ 1 1 2 0.004 
8 บุคคลออทิสติก 1 1 2 0.004 
9 พิกำรซ้อน 3 1 4 0.009 

รวมนักเรียนพิการเรียนร่วม 1,490 211 1,701 3.850 
 

4.8 จ านวนบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (11 สิงหาคม 2563) 

ที ่ ต ำแหน่ง/กลุ่ม 
อัตรำก ำลัง (คน) 

กรอบ มีแล้ว ขำด 
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 - - 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 1 3 
3 กลุ่มอ ำนวยกำร 6 3 3 
4 กลุ่มนโยบำยและแผน 7 4 3 
5 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ยังไม่ก ำหนด 1 - 
6 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   10 3 7 
7 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 13 3 10 
8 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยังไม่ก ำหนด 1 - 
9 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 2 - 2 
10 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 9 8 1 
11 หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 1 1 
12 กลุ่มกฎหมำยและคดี ยังไม่ก ำหนด 1 - 

รวม 54 24 32 
10 ศึกษำนิเทศก ์ 25 12 13 
11 ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว/พนักงำนจ้ำง  6 23 จ้างงบเขต 17 คน 

12 ช่วยรำชกำร    1   
รวมทั้งสิ้น 85 60  
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4.11  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
1.  ผอ. สพม. 42 ประธำนกรรมกำร 

2.  นำยก้ำนตอง  เส็งเอ่ียม กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้บรหิำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของรัฐ 

3.  นำงศิวำรมย์  ศิริภำพ กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้บรหิำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน 

4.  นำยบุญชอบ  โตค ำ กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิด้ำนกำรบรหิำรกำรศึกษำ 

5.  นำยมนต์อิศวร  รัตนะวงศ์ไชย กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

6.  นำยยงยุทธ์  ธำรำวัชรศำสตร์ กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

7.  นำงมณฑิรำ  บุตโยธี กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 

8.  นำยอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ ด้ำนกำรวิจยัและประเมินผล 

9.  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
4.12 การบริหารเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
4.12.1 เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 5 เครือข่ำย ได้แก่ 

 

สหวิทยำเขตวิมำนลอย 
1. โรงเรียนนครสวรรค์   2. โรงเรียนพยุหะพิทยำคม  
3. โรงเรียนเขำทองพิทยำคม   4. โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ    
5. โรงเรียนเขำกะลำวิทยำคม   6. โรงเรียนโกรกพระ  
 

สหวิทยำเขตอัจฉรำลัย 
1. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์   2. โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม    

3. โรงเรียนหนองบัว    4. โรงเรียนไพศำลีพิทยำ   

5. โรงเรียนพนมรอกวิทยำ   6. โรงเรียนวังบ่อวิทยำ 
7. โรงเรียนวังข่อยพิทยำ   8. โรงเรียนตะคร้อพิทยำ  
  

สหวิทยำเขตร่มเกล้ำ – นวมินทร์ 
1. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ   2. โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม     
3. โรงเรียนหัวดงรำชพรหมำภรณ์  4. โรงเรียนหนองกรดพิทยำคม  
5. โรงเรียนทับกฤชพัฒนำ    6. โรงเรียนเก้ำเลี้ยววิทยำ 
7. โรงเรียนบ้ำนแก่งชัชวลิตวทิยำ  8. โรงเรียนพระบำงวิทยำ      
 

สหวิทยำเขตทุ่งหินเทิน 
1. โรงเรียนแม่วงก์พิทยำคม        2. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยำคม  
3. โรงเรียนลำดยำววิทยำคม   4. โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยำคม    
5. โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์     6. โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคม 
7.  โรงเรียนรัฐรำษฎร์อนุสรณ์    
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สหวิทยำเขตตำกฟ้ำ – ตำคลี 

1. โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์  2.  โรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์ 
3.  โรงเรียนหนองโพพิทยำ      4. โรงเรียนอุดมธัญญำประชำนุเครำะห์   
5.  โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์   6. โรงเรียนทหำรอำกำศอนุสรณ์   
7.  โรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคม  8. โรงเรียนช่องแคพิทยำคม  
 
      4.12.2 เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี จ ำนวน 3 เครือข่ำย ได้แก่ 

สหวิทยำเขตสะแกกรัง 
1. โรงเรียนพุทธมงคลวิทยำ   2. โรงเรียนตลุกดู่วิทยำคม 
3. โรงเรียนอุทัยวิทยำคม   4. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
5.  โรงเรียนบ่อยำงวิทยำ   6.  โรงเรียนหนองเต่ำวิทยำ       
7.  โรงเรียนสว่ำงอำรมณ์วิทยำคม   
  

สหวิทยำเขตอู่ไท 
1. โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ   2. โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำวิทยำ  
3. โรงเรียนหนองขำหย่ำงวิทยำ  4. โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย อุทัยธำนี 
5. โรงเรียนทุ่งโพวิทยำ   6. โรงเรียนร่องตำทีวิทยำ  
7. โรงเรียนลำนสักวิทยำ     
    

สหวิทยำเขตพนำรักษ์ 
1. โรงเรียนบ้ำนไร่วิทยำ 2. โรงเรียนกำรุ้งวิทยำคม  
3. โรงเรียนหนองจอกประชำนุสรณ์   4. โรงเรียนวังหินวิทยำคม  
5. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์  6. โรงเรียนทองหลำงวิทยำคม  
7. โรงเรียนห้วยคตพิทยำคม    
 

4.12.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

1. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 
โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ 

2. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

3. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 

4. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 
โรงเรียนนครสวรรค์ 

5. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม 
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6. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 

โรงเรียนบ้ำนแก่งชัชวลิตวิทยำ 
7. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  

โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม 
8. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่    

โรงเรียนลำดยำววิทยำคม 
9. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  

โรงเรียนหนองบัว 
10. ศูนย์พัฒนำวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี ประธำนศูนย์ ได้แก่ 

โรงเรียนนครสวรรค์ 
 
4.12.4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดอุทัยธานี  

1. ศูนยพั์ฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 
โรงเรียนอุทัยวิทยำคม 

2. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 
โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ 

3. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 
โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ 

4. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 
โรงเรียนอุทัยวิทยำคม 

5. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 
โรงเรียนสว่ำงอำรมณ์วิทยำคม 

6. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 
โรงเรียนตลุกดู่วิทยำคม 

7. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 
โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ 

8. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก ่ 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

9. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ 
โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำวิทยำ 

10. ศูนย์พัฒนำวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี ประธำนศูนย์ ได้แก่ 
โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ 
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5. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
5.1 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน : กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน

(Ordinary National Education Test : O-NET) 5 กลุ่มสำระวิชำหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

เปรียบเทียบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระ 
ระดับเขต คะแนนระดับชาติ เปรียบเทียบระดับชาติ  

2561 2562 เพิ่ม/ลด 2561 2562 2561 2562 

ภำษำไทย 54.68 55.52 0.84 54.42 55.14 0.26 0.38 

สังคมศึกษำ   
 

    
 

   

ภำษำอังกฤษ 29.20 33.11 3.91 29.45 33.25 -0.25 -0.14 

คณิตศำสตร์ 30.87 27.69 -3.18 30.04 26.73 0.83 0.96 

วิทยำศำสตร์ 36.50 30.19 -6.31 36.10 30.07 0.40 0.12 

เฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2561, 2562 37.81 366.3 -1.19 37.50 36.30 0.31 0.33 
ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระวิชำหลัก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ลดลง 1.19  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 2 วิชำ คือ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ส่วนรำยวิชำภำษำอังกฤษเพ่ิมขึ้น 1.12 และภำษำไทย
เพ่ิมขึ้น 0.84  เมื่อเปรียบเทียบผลกับระดับชำติ พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับชำติ 0.33 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่ำระดับชำติทุกรำยวิชำ ยกเว้นวิชำภำษำอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับชำติ 0.14  

 
5.2  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน :กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน

(Ordinary National Education Test : O-NET) 5 กลุ่มสำระวิชำหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

เปรียบเทียบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระ 
ระดับเขต คะแนนระดับชาติ เปรียบเทียบระดับชาติ  

2561 2562 เพิ่ม/ลด 2561 2562 2561 2562 

ภำษำไทย 46.76 41.51 -5.25 48.16 42.21 -1.40 -0.70 

สังคมศึกษำ 34.97 35.49 0.52 35.48 35.70 -0.51 -0.21 

ภำษำอังกฤษ 29.93 28.12 -1.81 31.15 29.20 -1.22 -1.08 

คณิตศำสตร์ 30.57 25.25 -5.32 31.04 25.41 -0.47 -0.16 

วิทยำศำสตร์ 30.85 29.25 -1.60 30.75 29.20 0.10 0.05 

เฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2561, 2562 34.62 31.92 -2.70 35.32 32.34 -0.70 -0.42 
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ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสำระวิชำหลัก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ลดลง 2.70  
โดยปีกำรศึกษำ 2562 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 4 วิชำ ยกเว้นวิชำสังคมศึกษำมีค่ำเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.52 เมื่อเปรียบเทียบผลกับระดับชำติ พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำระดับชำติทั้ง 2 ปีกำรศึกษำ  

 
5.3 ร้อยละของประชากรวัยเรยีนในเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ที่เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
ปีกำรศึกษำ ประชำกรวัยเรียน เข้ำเรียน คิดเป็นร้อยละ 

2562 25,061 25,061 100 
2561 23,927 23,927 100 

 

5.4 ร้อยละของจ านวนประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาคบังคับ แล้วศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  

ปีการศึกษา จบการศึกษา สายสามัญ สายอาชีพ ร้อยละ 
2562 6,499 5,643 768 98.64 
2561 6,195 5,301 845 99.20 

รวม  98.92 

5.5 ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
จ านวนโรงเรียนสพม.42 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
จ ำนวนนักเรียน 

ที่เรียนจบตำมหลักสูตรฯ (คน) 
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) 
58  โรงเรียน 5,447 5,064 92.97 

 
5.5 ผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
เพ่ือเป็นข้อก ำหนดและแนวทำงในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตั้งแต่ป พ.ศ. 2551 เป็นต้นมำ และ 
มีกำรทบทวน ปรับปรุง พัฒนำ ในปพ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ตำมล ำดับ เพ่ือให้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมชัดเจน 
ครอบคลุม สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำย และแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 
รวมทั้งสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ใช้เป็นฐำน 
ในกำรจัดกำรศึกษำ และใช้เป็นหลักเทียบเคียงส ำหรับกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำม ประเมินผล และประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมทั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประเมินตนเอง 
เพ่ือพัฒนำงำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำม 
และประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำสู่เปำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  
มีผลกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 
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5.5.1 ผลการประเมินการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (24%) ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ดีมำก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (36%) ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ดี 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา (40%) ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิ และโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เท่ำเทียมกัน 
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร  
และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดี 
 

ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ภำพรวม 3 มำตรฐำนอยู่ในระดับดี  
โดยมำตรฐำนที่ 1 อยู่ในระดับดีมำก มำตรฐำนที่ 2 และมำตรฐำนที่ 3 อยู่ระดับดี ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  และ มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้
มีส่วนได้เสียมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ส ำหรับค่ำคะแนนต่ ำสุดของ
ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ พอใช้ มีจ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำน
บุคคล มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้ 
และตัวบ่งชี้ ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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5.5.2 ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (24%) ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  พอใช้  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ดีมำก  

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (36%) ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ดี 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา (40%) ดมีาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิ และโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เท่ำเทียมกัน 
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร  
และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ดีมำก 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดมีาก 
 

ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ภำพรวม 3 มำตรฐำนอยู่ในระดับดีมำก  
โดยมำตรฐำนที่ 1 อยู่ในระดับดีมำก มำตรฐำนที่ 2 อยู่ในระดับดี และมำตรฐำนที่ 3 อยู่ระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ที่อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน มีคุณภำพตำมหลักสูตร และตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิ และโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ ส ำหรับค่ำคะแนนต่ ำสุด
ของตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ ปรับปรุง มีจ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำน
บริหำรงำนบุคคล มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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5.5.3 ผลการประเมินการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (24%) ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ดี 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (36%) พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พอใช้ 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา (40%) ดมีาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้ ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิ และโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เท่ำเทียมกัน 

ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร  
และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดี 
ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ตำมมำตรฐำน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ภำพรวม 3 มำตรฐำนอยู่ในระดับดี  
โดยมำตรฐำนที่ 1 อยู่ในระดับดี มำตรฐำนที่ 2 อยู่ในระดับพอใช้ และมำตรฐำนที่ 3 อยู่ระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ที่อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ  และ มำตรฐำนที่ 3 มี 4 
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มีคุณภำพตำมหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิ และโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เท่ำเทียมกัน 
ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ และตัวบ่งชี้ที่  6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้เสียมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ส ำหรับค่ำคะแนนต่ ำสุดของตัวบ่งชี้ 
อยู่ในระดับ ปรับปรุง มีจ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้  
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5.6 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ในปีงบประมำณ 2560 คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 มีมติเห็นชอบกับ
กำรประเมินส่วนรำชกำร และข้ำรำชกำรพลเรือนในควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร ตำมค ำสั่งของคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่องมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยมอบให้ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนรำชกำร ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 และในกำรประชุมคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบกำรประเมินส่วน
รำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 แทน
กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในระบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนของ  
ส่วนรำชกำร ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจส ำคัญของรัฐบำล กำรแก้ไขปัญหำ และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
และเพ่ือเพ่ิมศักยภำพของส่วนรำชกำรในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบกำรให้
คุณให้โทษต่อหน่วยงำน และผู้บริหำรซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนภำรกิจที่ส ำคัญของรัฐบำล และกำรด ำเนิน
ตำมภำรกิจหน่วยงำนของรัฐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เป็นส่วนรำชกำรที่ต้องได้รับกำรประเมิน
ตำมมำตรกำรฯ ดังกล่ำว ได้จัดท ำรำยละเอียดตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ซึ่งผ่ำนกำรเจรจำกับ
คณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงว่ำด้วยผลงำนที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. มอบหมำย  และเห็นชอบร่วมกันให้ใช้เป็นตัวชี้วัดผล
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยมีกรอบกำรประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน (Function base) 
จ ำนวน 5 ตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ หรือภำรกิจที่ ได้รับ
มอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda base) จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักหลักภำรกิจพ้ืนที่ หรือกำรบูรณำกำร
ด ำเนินงำนหลำยหน่วยงำน (Area base) ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร
ระบบงำน (Innovation base) จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ 
(Potential base) จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด 

ทั้งนี้ แนวทำงกำรประเมินตำมองค์ประกอบ มีวิธีกำรประเมินดังนี้ คือ  
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วิธีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (2560, หน้ำ 18)  

 
 

 ระดับการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ส่วนราชการ/จังหวัด ระดับคุณภาพ เป็นส่วนรำชกำรที่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับสูง
กว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบท่ีประเมิน 
 

ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนรำชกำรที่มีผลกำรด ำเนินงำน  
อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่
ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนรำชกำรที่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับต่ า
กว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง 
(แม้ว่ำได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอ่ืนในระดับ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย) 
 

องค์ประกอบ 
1. Function base 
2. Agenda base 
3. Area base 
4. Innovation base 
5. Potential base 
 

สูงกว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนสูงกว่าร้อยละ 67 

เป็นไปตามเป้าหมาย มีผลคะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 67 

ต่ ากว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 

ตัวช้ีวัด ผ่าน ผลกำรด ำเนินงำนเป็นตามเป้าหมาย หรือ  
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

ไม่ผ่าน ผลกำรด ำเนินงำนเป็นต่ ากว่าเป้าหมายที่วำงไว้ 
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5.6.1 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 KRS (KPI Report System) ปีงบประมาณ 2562  

ในปีงบประมำณ 2562 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 เห็นชอบตำมท่ีสำนักงำน 
ก.พ.ร. เสนอ เกี่ยวกับกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยองค์ประกอบกำรประเมินยังคงมี 5 องค์ประกอบตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว้ แต่ได้
เพ่ิมประเด็นกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับหลำยหน่วยงำน ไว้ที่องค์ประกอบที่ 1 Function Base ปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรประเมินเป็นกำรค ำนวณคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละของทุกองค์ประกอบ และยกเลิกหลักเกณฑ์ส่วนรำชกำร
ที่มีผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเป้ำหมำยเพียง 1 องค์ประกอบ ให้ถือว่ำอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และปรับปรุงรอบ
ระยะเวลำกำรประเมินเป็นปีละ 1 รอบ (1 ตุลำคม – 30 กันยำยน) จำกเดิมต้องประเมินปีละ 2 รอบ  

แนวทำงด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  

1. กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร มีกรอบกำร
ประเมิน 5 องค์ประกอบ (Function Base / Agenda Base / Area Base / Innovation Base / Potential Base)  

2. กำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี) ได้แก่  กำรลดพลังงำน มำตรกำร
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ  กำรประหยัดงบประมำณ กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต  ภำวะผู้น ำ 
ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือบริหำรงำนขององค์กำร  กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กำร กำรสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กำร  กำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ/กำรดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ และกำรบูรณำกำร
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน (Integration)  

ผลกำรประเมินระดับส่วนรำชกำร พิจำรณำในภำพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ/กรอบกำรประเมินของ
ส่วนรำชกำร โดยค ำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ และแบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ
คุณภำพ (90-100 คะแนน) ระดับมำตรฐำนขั้นสูง (75-89.99 คะแนน) ระดับมำตรฐำนขั้นต้น (60-74.99 คะแนน) 
และระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำ 60 คะแนน) 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลกำรประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง (80.75)          

รายการ คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 

 องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานฯ (Function 
Base) (น้ าหนัก 14.2857) 3.88083 0.58212 

     1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล 
ผลกำรเรยีนรำยบคุคล (น้ ำหนัก 4.7619) 1.64250 0.08212 
     1.2 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย 
จำกรำยงำน (IMD 2019) (น้ ำหนกั 0) - - 
     1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พ้ืนฐำน (O-NET) 
(น้ ำหนัก 4.7619) 5.00000 0.25000 
     1.4 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลบุคลำกร 
ด้วยระบบ EMIS (น้ ำหนัก 4.7619) 5.00000 0.25000 

 องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนฯ (Agenda Base) (น้ าหนัก 0) - 0.00000 

     (ยกเลิกตัวช้ีวัด)2.1 โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร (น้ ำหนัก 0) - - 
     2.2 ร้อยละกำรช้ีแจงประเด็นส ำคัญที่ทันต่อสถำนกำรณ์ (ถ้ำมี)  
(น้ ำหนัก 0) - - 
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คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ถ่วงน้ าหนัก 
 องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่นฯ 
(Area Base) (น้ าหนัก 0) - 0.00000 

      (น้ ำหนัก ) - - 
 องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ 
(Innovation Base) (น้ าหนัก 0) - 0.00000 

     4.1 ควำมส ำเรจ็ของกำรลดขัน้ตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนของส่วนรำชกำร (น้ ำหนัก 0) - - 

 องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์ฯ 
(Potentials Base) (น้ าหนัก 0) - 0.00000 

     5.1 กำรประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของ
ส่วนรำชกำร (น้ ำหนัก 0) - - 

 การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (น้ าหนัก 80.9524) 4.06505 3.45530 

     6.1 กำรลดพลังงำน (น้ ำหนัก 9.5238) 5.00000 0.50000 
     6.2 มำตรกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ (น้ ำหนัก 4.762) 5.00000 0.25000 
     6.3 กำรประหยดังบประมำณ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต (น้ ำหนัก 4.7619) 5.00000 0.25000 
     6.4 กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต (น้ ำหนัก 4.7619) 3.00000 0.15000 
     6.5 ภำวะผู้น ำ (มำตรฐำนเขตฯ มำตรฐำนท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำม
เป็นเลิศ ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรจดักำรที่ดี) (น้ ำหนัก 4.7619) 4.00000 0.20000 
     6.6 ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริหำรงำนขององค์กำร (น้ ำหนัก 
14.2857) 5.00000 0.75000 
     6.7 กำรส่งเสรมิกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในองค์กำร (น้ ำหนัก 0) - - 
     6.7.1 กำรใช้ระบบ Video Conference (น้ ำหนัก 9.5238) 3.00000 0.30000 
     6.7.2 ควำมมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) (น้ ำหนัก 4.7619) 1.00000 0.05000 
     6.8 กำรสร้ำงคณุธรรม จริยธรรมในองค์กำร (น้ ำหนัก 19.0476) 3.81898 0.76379 
     6.9 กำรเสรมิสร้ำงขวัญก ำลังใจ/กำรดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบญัชำ (น้ ำหนัก 
4.7619) 4.83000 0.24150 
     6.10 กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน (น้ ำหนัก 0) - - 
  4.03742 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการ 

        ระดับคุณภาพ                            ระดับมาตรฐานขัน้สูง (80.75)          
         ระดับมาตรฐานขั้นต้น                            ระดับต้องปรับปรุง 

5.6.2 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 KRS (KPI Report System) ปีงบประมาณ 2563  

หลักการก าหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ
ราชการ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

2. นโยบายของรัฐบาล 
3. แนวทางการพัฒนา Thailand 4.0 
4. การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
5. International KPIs 
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6. การบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานกลางเพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยง สู่
เป้าหมายระดับชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร : ยุทธศำสตร์ชำติ / แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ/ นโยบำย
รัฐบำล / ค ำสั่ง / ข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี / ยุทธศำสตร์กระทรวง / ภำรกิจ / เป้ำประสงค์ 

- ส ำนักงบประมำณ : ยุทธศำสตร์จัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 / แผนงำนงบบูรณำกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

7. กำรมุ่งเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง โดยเน้นกำรตอบสนองหรือแก้ไขปัญหำของประชำชน มำกขึ้น 
(Better Life) 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
42 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลประเมินอย่ำงไม่เป็นทำงกำร (30 พ.ย.2563)  อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง (82.71)   
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5.7 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 225 เขต ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
183 เขต และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 42 เขต โดยใช้ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 6 ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน 
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ 
ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เป็นกรอบในกำรติดตำม
และประเมินผล ที่มีรูปแบบกำรรำยงำนข้อมูลทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System : e-MES) สรุปผลกำรประเมินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ปีงบประมำณ 2562 -2563 
ดังนี้ 

 
ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง    
         ตัวช้ีวัดที่  3 ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรบัปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมและ
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผูเ้รยีนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมัน่กำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติทีด่ตี่อบ้ำนเมือง มีหลักคดิ
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคณุธรรม จรยิธรรม 

80 100 บรรลุ 

นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
         ตัวช้ีวัดที่  15 ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน  
ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรยีน 
เป็นรำยบุคคลฯ 80 100 บรรล ุ
         ตัวช้ีวัดที่  16 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและพื้นท่ี 
         ตัวช้ีวัดที่  21 ร้อยละของผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรส่งเสริม
สมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) 

80 48.57 ไม่บรรล ุ

         ตัวช้ีวัดที่  22 ร้อยละของผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรส่งเสริม
สมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) 
 

80 39.35 ไม่บรรล ุ
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นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

         ตัวช้ีวัดที่  23 ร้อยละของผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรส่งเสริม
สมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) 

80 39.94 ไม่บรรล ุ

         ตัวช้ีวัดที่  25 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy  
ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

100 100 บรรลุ 

         ตัวช้ีวัดที่  26 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำก
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่

100 1.22 ไม่บรรล ุ

         ตัวช้ีวัดที่  31 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรยีน 
ในลักษณะของ STEM ศึกษำ 

80 55.17 ไม่บรรล ุ

         ตัวช้ีวัดที่  32 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรยีนรู้ตำมกระบวนกำรเรียนรู้
บันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study) 

100 100 บรรลุ 

         ตัวช้ีวัดที่  33 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรยีนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

100 100 บรรลุ 

         ตัวช้ีวัดที่  34 ร้อยละของผู้เรยีน มี ID plan และ Portfolio เพือ่กำรศึกษำต่อ
และกำรประกอบอำชีพ 

60 83.33 บรรลุ 

         ตัวช้ีวัดที่  36 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย ลดลง ไม่ประเมิน - 
         ตัวช้ีวัดที่  38 ร้อยละของสถำนศึกษำที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึง
กำรด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

80 132.76 ไมบ่รรลุ 

นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
         ตัวช้ีวัดที่  52 ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดที่พัฒนำตนเองผำ่นระบบ Digital 
Technology 

80 65.59 ไม่บรรล ุ

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

   

         ตัวช้ีวัดที่  57 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีระบบฐำนข้อมลูประชำกรวัยเรยีนและ
สำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผนจดักำรเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

100 ไม่ประเมิน - 

นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
         ตัวช้ีวัดที่  75 มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
ให้เกิดคุณภำพ 

มีรูปแบบ ไม่ประเมิน - 

         ตัวช้ีวัดที่  77 จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง ลดลง ไม่ประเมิน - 
         ตัวช้ีวัดที ่ 82 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมลูสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำร
วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

100 100 บรรลุ 

 

ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำร
ติดตำม ประเมินผล กำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 6 
นโยบำย 17 ตัวชี้วัด จ ำแนกเป็นตัวชี้วัดที่ตัดสินผลกำรด ำเนินงำนเป็นระดับคุณภำพ จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดที่ตัดสินผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด จ ำนวน 3 ตัวชีว้ัด ผลกำรประเมิน ดังตำรำง 
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ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ และของชาติ 4.50 ดีเย่ียม 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงกำรมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม  

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี 6 จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
4 

 
ดีมำก 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 1.0 ปรับปรุง 
ตัวชี้วัดท่ี 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะท่ีจ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 

1 ปรับปรุง 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ 3.5 ดี 
ตัวชี้วัดท่ี 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดท่ี 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด (ส ำหรับ สพป.) 

- ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดท่ี 13 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ  

  

     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 (ส ำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   3 ดี 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ส ำหรับ สพม.) 3 ดี 
ตัวชี้วัดท่ี 14 ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัด และ
ควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิต
และวำงแผนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 

  

     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 (ส ำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   4 ดีมำก 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ส ำหรับ สพม.) 4 ดีมำก 
ตัวชี้วัดท่ี 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะท่ีดี สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

  

     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 16.1 ระดับชั้นปฐมวัย (ส ำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 16.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2 พอใช้ 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

3.67 ดีมาก 

ตัวชี้วัดท่ี 18 ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน   
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษำ (ส ำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ส ำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 18.3 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 23 สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มำใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

  

     ตัวชีวัดย่อยท่ี 23.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ (ส ำหรับ สพป.)  - ไม่ประเมิน 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 23.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ส ำหรับ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดท่ี 24 สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวท่ีมี
ประสิทธภิำพ 

1 ปรับปรุง 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเย่ียม 
ตัวชี้วัดท่ี 26 สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ท่ีถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึก
ด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้ำนและชุมชน เช่น กำร
ส่งเสริมอำชีพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3.00 ดี 
ตัวชี้วัดท่ี 41 สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำงมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี 42 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.53 ดีมาก 

(ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการได้ การแปรผล 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ    
ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับ 
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง  
กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำงๆ เป็นต้น 

100 74.40 ไม่บรรลุ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    
ตัวชี้วัดท่ี 17 ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำ
ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 

50 66.99 บรรลุ 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    
ตัวชี้วัดท่ี 34 สถำนศึกษำท่ีได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ 100 100.00 บรรลุ 

 
5.8 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

73.12 81.89 85.39 85.51 81.18 (B) 91.27 (A) 
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ส่วนที่ 2 
 

นโยบายการพัฒนาการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 
 



 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                        

                                                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

38 

 
 
 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร ตรำไว้ ณ วันที่ 6 เมษำยน พุทธศักรำช 2560 
เป็นปีที่ 2 ในรัชกำลปัจจุบัน (รวม 279 มำตรำ) โดยมีประเด็นส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ คือ 

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ    
มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ

กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำ
ก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ ตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย  
โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน เข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย 

รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำทุก
ระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพและได้
มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผน 
กำรศึกษำแห่งชำต ิและกำรด ำเนินกำรและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย  

กำรศึกษำท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัด
ของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ  

ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำม
วรรคสำม รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน  

ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรศึกษำ และเพ่ือ
เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมำณให้แก่กองทุน หรือใช้มำตรกำรหรือ
กลไกทำงภำษีรวมทั้งกำรให้ผู้บริจำคทรัพย์สินเข้ำกองทุนได้รับประโยชน์ในกำรลดหย่อนภำษีด้วย  ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำว อย่ำงน้อยต้องก ำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรกองทุนเป็นอิสระและก ำหนดให้มี
กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มำตรำ 76 รัฐพึงพัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และ

งำนของรัฐอย่ำงอ่ืน ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยหน่วยงำนของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือ
กันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
มีประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน รวมตลอดทั้งพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และ
มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

รัฐพึงด ำเนินกำรให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ ให้เป็นไปตำมระบบคุณธรรม 
โดยกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องมีมำตรกำรป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ ำนำจ หรือกระท ำกำรโดยมิชอบที่เป็นกำรก้ำวก่ำย
หรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกระบวนกำรแต่งตั้งหรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
มำตรำ 258 ให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงน้อยในด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(1) ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  และกำรจัดท ำ

บริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 
(2) ให้มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนเข้ำด้วยกัน  เพ่ือให้เป็นระบบ

ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบริกำรประชำชน 
(3) ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรงำนของรัฐและแผนก ำลังคนภำครัฐ  

ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ โดยต้องด ำเนินกำรให้เหมำะสมกับภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ
แต่ละหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน 

(4) ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง 
เข้ำมำท ำงำนในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถเจริญก้ำวหน้ำได้ตำมควำมสำมำรถ และผลสัมฤทธิ์ของงำนของแต่ละบุคคล  
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว  
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีมำตรกำรคุ้มครองป้องกันบุคลำกรภำครัฐจำกกำรใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชำ 

(5) ให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ให้มีควำมคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และ 
มีกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน 

จ. ด้านการศึกษา 
(1) ให้สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 54 วรรค

สอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ ์สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
(2) ให้ด ำเนินกำรตรำกฎหมำยเพ่ือจัดตั้งกองทุนตำมมำตรำ 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปี 

นับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
(3) ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ให้ได้ผู้มีจิต

วิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถและ
ประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้ประกอบวิชำชีพครู 

(4) ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด และปรับปรุง
โครงสร้ำงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชำติ และระดับพ้ืนที ่

มำตรำ 261 ในกำรปฏิรูปตำมมำตรำ 258  จ. ด้ำนกำรศึกษำ ให้มีคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระ 
คณะหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด ำเนินกำรศึกษำ และจัดท ำข้อเสนอแนะและร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรต่อไป 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะและร่ำงกฎหมำยให้แล้วเสร็จ และ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภำยในสองปีนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
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บทเฉพาะกาล 
มำตรำ 265 ให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

ยังคงอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้ งขึ้นใหม่ภำยหลังกำรเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก 
ตำมรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ำรับหน้ำที่ในระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง  

ให้หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติยังคงมีหน้ำที่และอ ำนำจตำมที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักรำช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักรำช 2559 และให้ถือว่ำ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจของหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
และคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 

มำตรำ 279 บรรดำประกำศ ค ำสั่ง และกำรกระท ำของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติหรือของหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตำม
มำตรำ 265 วรรคสอง ไม่ว่ำเป็นประกำศ ค ำสั่ง หรือกำรกระท ำที่มีผลใช้บังคับในทำงรัฐธรรมนูญ ทำงนิติบัญญัติ 
ทำงบริหำร หรือทำงตุลำกำร ให้ประกำศ ค ำสั่ง กำรกระท ำ ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมประกำศ ค ำสั่ง หรือ 
กำรกระท ำนั้น เป็นประกำศ ค ำสั่ง กำรกระท ำ หรือกำรปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมำย และมีผล 
ใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป  

กำรยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประกำศหรือค ำสั่งดังกล่ำว ให้กระท ำเป็นพระรำชบัญญัติ เว้นแต่ประกำศ
หรือค ำสั่งที่มีลักษณะเป็นกำรใช้อ ำนำจทำงบริหำร กำรยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมให้กระท ำโดยค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

บรรดำกำรใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พุทธศักรำช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) พุทธศักรำช 2559 ว่ำเป็นกำรชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมำย รวมทั้งกำรกระท ำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณี
ดังกล่ำวให้ถือว่ำกำรนั้นและกำรกระท ำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมำย 

(ที่มำ  :  http://www.kruthai.info/4093/) 
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นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยำยน 2557 จำกนโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน คือ 1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์   
2) กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ  3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึง
บริกำรของรัฐ  4) กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม  5) กำรยกระดับคุณภำพบริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน  6) กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ  7) กำรส่งเสริมบทบำทและ
กำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน  8) กำรพัฒนำ และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย
และพัฒนำ และนวัตกรรม  9) กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ กับกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 10) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำม 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ  11) กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม  

กระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะที่มีภำรกิจในกำรจัดและส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนในกำรน ำพำประเทศไทยให้ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของหัวหน้ำคณะรักษำ 
ควำมสงบแห่งชำติ โดยมีบทบำทหลักด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลในข้อที่ 4 นโยบำยกำรศึกษำและเรียนรู้  
กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  นอกจำกนี้ กระทรวงศึกษำธิกำรยังเป็นส่วนรำชกำรที่ส ำคัญในกำรร่วม
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  นโยบำยที่ 2 กำรรักษำ 
ควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึง
บริกำรของรัฐ นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน นโยบำยที่ 6  
กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม 
นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์  
อย่ำงยั่งยืน และนโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน ปรำบปรำม 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

นโยบายที่ 1 : การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นองค์ประกอบส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยตำมประเพณี 

กำรปกครองของไทย รัฐบำลจึงถือเป็นหน้ำที่ส ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถำบันนี้ไว้ด้วยควำมจงรักภักดี และปกป้องรักษำ
พระบรมเดชำนุภำพ โดยจะใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย มำตรกำรทำงสังคมจิตวิทยำ และมำตรกำรทำงระบบสื่อสำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรด ำเนินกำรกับผู้คะนองปำก ย่ำมใจ หรือประสงค์ร้ำย มุ่งสั่นคลอนสถำบันหลักของชำติ โดยไม่ค ำนึงถึงควำมรู้
ส ำนึก และควำมผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ ำนวนมำก ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน ทั้งจะสนับสนุนโครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำยของรัฐเรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถน ำหลักดังกล่ำว 
มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ให้
แพร่หลำย เป็นที่ประจักษ ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้ำง อันจะช่วยสร้ำงควำมสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชำชนในที่สุด 

 

2. นโยบายรัฐบาล ของรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์  จันทร์โอชา 
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นโยบายที่ 2 : การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1  ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง     

และความม่ันคงอาเซียนในกิจกำร 5 ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงทะเล    
กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรร่วมกันของอำเซียน โดยเน้นควำมร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพำทต่ำงๆ และ  
กำรแก้ไขปัญหำเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภำคีและพหุภำคี ทั้งจะจัดระเบียบกำรพัฒนำตำมกรอบ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ชำยแดนทั้งทำงบกและทำงทะเล รองรับกำรพัฒนำ     
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตำมแนวชำยแดน โดยใช้ระบบเฝ้ำตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก ำหนดให้ปัญหำยำเสพติด 
กำรค้ำอำวุธ กำรค้ำมนุษย์ กำรกระท ำอันเป็นโจรสลัด กำรก่อกำรร้ำยสำกลและอำชญำกรรมข้ำมชำติ เป็นปัญหำ
เฉพำะหน้ำที่ต้องได้รับกำรป้องกันและแก้ไขโดยกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เข้มงวด และจัดกำรปัญหำอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล กำรปรับปรุงระบบกำรเข้ำเมือง กำรจัดระเบียบ
แรงงำนต่ำงด้ำว เป็นต้น 
 2.2  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ำยุทธศำสตร์เข้ำใจ เข้ำถึง 
และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบสันติวิธี  ส่งเสริมกำรพูดคุยสันติสุขกับผู้มีควำมคิดเห็น  
ต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม  
ขจัดกำรฉวยโอกำสก่อควำมรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่      
ฝ่ำยบ้ำนเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้ 

นโยบายที่ 3: การลดความเหลื่อมล  าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมเป็นอีกสำเหตุหนึ่งของปัญหำควำมขัดแย้งและควำมเดือดร้อนทั้งหลำย   

ของประชำชนจึงมีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรดังนี้ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน

รวมทั งสตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงำน  
ทั้งระบบมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนในทุกระดับอย่ำงมีมำตรฐำนทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล
และกำรด ำเนินกำรระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับเอกชนเพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำรของพ้ืนที่และของประเทศ
โดยรวม นอกจำกนี้จะส่งเสริมให้แรงงำนนอกระบบเข้ำสู่ระบบที่ถูกกฎหมำยมำกข้ึน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองกำรทำรุณกรรม 
ต่อแรงงำนข้ำมชำติกำรท่องเที่ยวที่เน้นบริกำรทำงเพศและเด็กและปัญหำคนขอทำนโดยกำรปรับปรุงกฎหมำย
ข้อบังคับท่ีจ ำเป็นและเพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรระวังตรวจสอบ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำยเนื่องจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมแก่แรงงำนไทยและร่วมพัฒนำระบบ ควำมคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำนอำเซียน 

3.6 จัดระเบียบสังคมสร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
และประชำชนทั่วไปโดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำรตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ได้ประกำศไว้แล้ว 
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นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบำลจะน ำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์ และควำมเป็นไทย 
มำใช้สร้ำงสังคมให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบ และกำรศึกษำ
ทำงเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ ประกอบอำชีพและ
ด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพ่ือ
สร้ำงสัมมำชีพในพ้ืนที่  ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพ้ืนที่ทั้งในด้ำนกำรเกษตร 
อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร 
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุงและบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ือเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือ ด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือก
รับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม
จัดการศึกษาที่มีคุณภำพและทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่
สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถ
เป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่ ที่สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ 
ภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ 
กำรแก้ปัญหำ  กำรรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืน กำรมีคุณธรรม จริยธรรม  และควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะโดยเฉพำะในท้องถิ่น
ที่มีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตำมวิชำที่สอนน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือ
เพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำ 
มีบทบำทส ำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิตสร้ำงสันติสุขและควำมปรองดองสมำนฉันท์ 
ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืนและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม 

4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้ง
ควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์ และควำมเป็นไทย น ำไปสู่ 
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำ 
ทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
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4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สำกล  และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพ่ือเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรมของประชำคม
อำเซียน และเพ่ือกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สำธำรณะ
ให้เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

นโยบายที่ 5 : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นกำรป้องกันโรคมำกกว่ำรอให้ป่วย แล้วจึงมำรักษำ       

สร้ำงกลไกกำรจัดกำรสุขภำพในระดับเขตแทนกำรกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลำง ปรับระบบกำรจ้ำงงำน กำรกระจำย
บุคลำกรและทรัพยำกรสำธำรณสุขให้เหมำะสมกับท้องถิ่น และให้ภำคเอกชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรจ้ำง
บุคลำกรเพ่ือจัดบริกำรสำธำรณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ำกับดูแล สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐและเอกชนในกำร
พัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ และสำธำรณสุข โดยส่งเสริมกำรร่วมลงทุนและกำรใช้ทรัพยำกรและบุคลำกร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ำย 

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข โดยจัดให้มี
บุคลำกรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีควำมร่วมมือทั้งระหว่ำงหน่วยงำนภำยในประเทศ และหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในกำรป้องกันและรักษำโรคที่มีควำมส ำคัญ 

นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจำรณำมำตรกำรลดผลกระทบจำก

กำรประกำศใช้กฎอัยกำรศึกในบำงพ้ืนที่ที่มีต่อกำรท่องเที่ยวในโอกำสแรกที่จะท ำได้ และสร้ำงสิ่งจูงใจ และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก ที่เกื้อกูลต่อบรรยำกำศกำรท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะ 
โดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสุขภำพ 
เช่น น้ ำพุร้อน ธรรมชำติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำจำกวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นกำรให้ควำมรู้ และเพ่ิมมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน กำรควบคุมสินค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพรำคำเป็นธรรม ตลอดจนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำน
ต่ำง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรเพ่ิมองค์ควำมรู้ในด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ผลิตในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร ปรับโครงสร้ำงกลไกกำรสนับสนุนและ   
กำรขับเคลื่อนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภำพที่ชัดเจนทั้งในด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนและบริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุนส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บริกำร กำรตลำดและโอกำสในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่ำง
จริงจัง ซึ่งจะท ำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ซึ่งหมำยรวมถึง  
กำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสำรดิจิทัล
อุปกรณ์โทรคมนำคมดิจิทัล และกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรให้บริกำรของภำคธุรกิจกำรเงิน และธุรกิจบริกำรอ่ืนๆ
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคสื่อสำรและบันเทิง ตลอดจนกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำ                       
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงำนส ำคัญ
ของประเทศชำติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมกำรระดับชำติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง 

นโยบายที่ 7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งแรงงำน

วิชำชีพ แรงงำนมีทักษะ และแรงงำนไม่มีทักษะ โดยกำรเร่งรัดและขยำยผลกำรใช้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพให้เกิดผล
ในทำงปฏิบัติโดยค ำนึงถึงควำมเป็นเอกภำพกับระบบมำตรฐำน ฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนวิชำชีพใน 8 กลุ่มที่มี
ข้อตกลงกำรเปิดเสรีในอำเซียนควบคู่ไปกับกำรวำงแผนด้ำนกำรผลิตให้เพียงพอ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนในกลุ่ม
อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ และอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น กำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน เพ่ือใช้ในกำรประเมินค่ำจ้ำงแรงงำน 

7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียนโดยเร่งขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำค 
ลุ่มแม่น้ ำโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำยอินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนควำมร่วมมือ  
ทำงเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง (ACMECS) แผนควำมร่วมมือแห่งอ่ำวเบงกอลส ำหรับควำมร่วมมือหลำกหลำย
สำขำวิชำกำรและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทควำมเชื่อมโยงในอำเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ควำมเชื่อมโยง
ด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอำเซียนสัมฤทธิผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจำกกำรพัฒนำด่ำนกำรค้ำชำยแดนและโครงข่ำย            
กำรคมนำคมขนส่งบริเวณประตูกำรค้ำหลักของประเทศเพ่ือรองรับกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรผลิตและกำรลงทุน    
ข้ำมแดนโดยปรับปรุงโครงข่ำยระบบถนนพัฒนำระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอ ำนวย     
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรขนส่งสินค้ำข้ำมแดนอย่ำงต่อเนื่องโดยในระยะแรกให้ควำมส ำคัญกับด่ำนชำยแดน 
ที่ส ำคัญ 6 ด่ำน ได้แก่ ปำดังเบซำร์ สะเดำ อรัญประเทศ แม่สอด บ้ำนคลองลึกและบ้ำนคลองใหญ่ซึ่งจะท ำให้
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สำมำรถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรองรับปริมำณ 
กำรเดินทำงและกำรขนส่งที่คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

นโยบายที่ 8 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยัและพัฒนา และ
นวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้ำหมำยให้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 1 
ของรำยได้ประชำชำติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ทั้งนี้เพ่ือให้ประเทศมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และมีควำมก้ำวหน้ำทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับกำรพัฒนำใกล้เคียงกัน และจัดระบบ
บริหำรงำน วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้มีเอกภำพ และประสิทธิภำพ โดยให้มีควำมเชื่อมโยง กับภำคเอกชน 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอน ที่เชื่อมโยงระหว่ำง
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ กำรผลิตก ำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน กำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน กำรให้บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยของภำครัฐสำมำรถไปท ำงำนในภำคเอกชน และ  
กำรให้อุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม มีช่องทำงได้เทคโนโลยีโดยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และ
สถำนศึกษำภำครัฐ 
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8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรวิจัยและพัฒนำในระดับภำคหรือ 
กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ เชิงพำณิชย์ 
โดยส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยหน่วยงำนวิจัยของรัฐและภำคเอกชน 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัย
และพัฒนาและด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำที่ส ำคัญในกำรต่อยอดสู่กำรใช้เชิงพำณิชย์ 
ของภำคอุตสำหกรรมให้มีควำมพร้อมทันสมัยและกระจำยในพ้ืนที่ต่ำงๆ เช่นกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรตั้งศูนย์วิเครำะห์ห้องปฏิบัติกำรสถำบันและศูนย์วิจัยเป็นต้น 

นโยบายที่ 9 : การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ในปัจจุบันมีกำรบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท ำลำยป่ำมำกขึ้นทรัพยำกรธรรมชำติ
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ พันธุ์พืช และแร่ธำตุถูกท ำลำยหรือน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงพำณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยเป็นอันมำกทั้งปัญหำภำวะมลพิษโดยเฉพำะขยะประเภทต่ำงๆ 
ก็รุนแรงยิ่งขึ้นรัฐบำลจึงมีนโยบำยจะรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติโดยสร้ำงสมดุลระหว่ำง  
กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ดังนี้ 

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน  าเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค        
เพ่ือสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชำชนโดยให้ควำมส ำคัญในกำรเร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะ         
เป็นล ำดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุดเร่งก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำง
สะสมในสถำนที่ก ำจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สำมำรถจัดกำรขยะมูลฝอย      
โดยกำรแปรรูปเป็นพลังงำนก็จะสนับสนุนให้ด ำเนินกำรส่วนขยะอุตสำหกรรมนั้นจะวำงระเบียบมำตรกำร        
กำรบริหำรจัดกำรเป็นพิเศษโดยก ำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสำหกรรมที่สร้ำงขึ้นอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนและให้แยก   
เป็นสัดส่วนจำกบ่อขยะชุมชน ส ำหรับขยะของเสียอันตรำย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนำระบบ
ก ำกับติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังไม่ให้มีกำรลักลอบทิ้งรวมทั้งจัดกำรสำรเคมีโดยลดควำมเสี่ยงและอันตรำย     
ที่เกิดจำกกำรรั่วไหลและกำรเกิดอุบัติเหตุให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรอย่ำงครบวงจรและใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย
และกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเด็ดขำด 

นโยบายที่ 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.5  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำร
รักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ
เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิก  
หรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกำส    
กำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำว       
ใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน 

หมำยเหตุ : อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกจะเป็นนโยบำยเฉพำะดังกล่ำวแล้ว แต่กำรศึกษำต้องด ำเนินกำรควบคู่
ไปในส่วนของนโยบำยด้ำนอ่ืนๆ ของรัฐบำลด้วย 
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นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ เป็นนโยบำยระดับชำติ ก ำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร 
ด้ำนควำมมั่นคงของภำครัฐ ในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็น  
แก่นหลักของชำติ และส่วนที่ 2 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติทั่วไป กรอบควำมคิดหลักในกำรก ำหนดนโยบำย 
ได้ค ำนึงถึงค่ำนิยมหลักของชำติซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชำติจะต้องยึดถือและพึงรักษำไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์
แห่งชำติซึ่งเป็นควำมมุ่งประสงค์ของชำติ ที่จะท ำให้ค่ำนิยมหลักของชำติด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงต่อเนื่อง ค่ำนิยม
หลักของชำติ ได้แก่ 1) มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ อันเป็นสถำบันหลักของชำติ 2) เชื่อมั่นในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3) มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม มีเหตุมีผล เคำรพสิทธิ เสรีภำพ หน้ำที่ และหลักนิติธรรม 4) เห็นคุณค่ำในคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์
สุจริต และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของสังคมไทย 5) เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และยอมรับควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยทำงควำมคิด ควำมเชื่อ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมบนพ้ืนฐำนของกำรยึดมั่นในควำมเป็นพหุสังคม  
6) อยู่ร่วมกับประชำคมโลกอย่ำงสันติ ด้วยมิตรภำพอันดีผลประโยชน์แห่งชำติ ได้แก่ 1) กำรมีเอกรำช อธิปไตย 
และบูรณภำพแห่งเขตอ ำนำจรัฐ  2) กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ 3) กำรด ำรงอยู่อย่ำง
มั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 4) กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคง
ทำงสังคม ท่ำมกลำงพหุสังคม และกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 5) ควำมเจริญเติบโตของชำติ 
ควำมเป็นธรรม และควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน 6) ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม  
ควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร 7) ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 8) กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคงในประชำคม
อำเซียน และประชำคมโลก อย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

วิสัยทัศน์ “ชำติมีเสถียรภำพและเป็นปึกแผ่น ประชำชนมีควำมม่ันคงในชีวิต ประเทศมีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง ปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติกำรณ์ มีบทบำทเชิงรุกในประชำคมอำเซียน 
และด ำเนินควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดุลยภำพ” 

วัตถุประสงค์  
1) เพื่อส่งเสริมและรักษำไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2) เพื่อเสริมสร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมจงรักภักดี และธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย์  
3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดอง ควำมเป็นธรรม และควำมสมำนฉันท์ในชำติ 

เพ่ือลดกำรเผชิญหน้ำ และกำรใช้ควำมรุนแรงในทุกรูปแบบ  
4) เพื่อให้จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย ปรำศจำกเงื่อนไขของกำรใช้ควำมรุนแรง  
5) เพ่ือพัฒนำศักยภำพของภำครัฐ และส่งเสริมบทบำทและควำมเข้มแข็งของทุกภำคส่วนในกำร

รับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่กระทบกับควำมมั่นคง  

 

3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
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6) เพ่ือให้กำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม พลังงำน และอำหำร มีควำมมั่นคง ควำมยั่งยืน 
และ มีควำมสมดุลกับกำรขยำยตัวของกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงลดควำมเสี่ยงจำกผลกระทบของกระแสโลกำภิวัตน์  

7) เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรเตรียมควำมพร้อมของชำติในกำรเผชิญกับภำวะสงครำม และวิกฤติกำรณ์
ควำมมั่นคง อย่ำงมีเอกภำพและประสิทธิภำพ  

8) เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของกองทัพในกำรป้องกันประเทศ สนับสนุนภำรกิจที่ไม่ใช่กำรสงครำม 
และสำมำรถผนึกก ำลังของกองทัพกับทุกภำคส่วนในกำรเผชิญกับภัยคุกคำมด้ำนกำรป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ  

9) เพ่ือส่งเสริมสภำวะแวดล้อมที่สร้ำงสรรค์  และสันติ ในกำรอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  
กลุ่มประเทศอำเซียน ประชำคมโลก บนพื้นฐำนของกำรรักษำผลประโยชน์ และกำรด ำรงเกียรติภูมิของชำติ 
 

นโยบายความม่ันคง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี  
    ส่วนที่ 1 นโยบำยส ำคัญเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 

เกี่ยวข้องใน 3 นโยบำย  
   1. นโยบำยที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  

   2. นโยบำยที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ 2.4) ส่งเสริมให้
ประชำชนเกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชำติ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติ และ
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

   3. นโยบำยที่ 3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 3.3) เสริมสร้ำงสันติสุข 
และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเป็นพลังในกำรเข้ำถึงประชำชน  

ส่วนที่ 2 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติทั่วไป 13 นโยบำย คือ (1) จัดระบบบริหำรจัดกำรชำยแดน
เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหำข้ำมพรมแดน (2) สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ  
(3) ปกป้องรักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล (4) จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง  
(5) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน (6) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ  จำกภัยกำรทุจริต
คอร์รัปชัน (7) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ และไซเบอร์ (8) รักษำควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (9) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน และอำหำร (10) พัฒนำระบบ 
กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ (11) เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกำรป้องกัน
ประเทศ (12) พัฒนำระบบงำนข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ และ (13) เสริมสร้ำงดุลยภำพในกำรด ำ เนิน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
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ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 

 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
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ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ  
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศ และ
ภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย  
มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถำบันชำติศำสนำ พระมหำกษัตริย์มีควำม
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำร
ประเทศ ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือ
พัฒนำประเทศ ชุมชน มีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต มีกำรออมส ำหรับวัยเกษียณ ควำมม่ันคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ มีที่อยู่อำศัย และ 
ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมยั่งยืน จนเข้ำสู่กลุ่ม
ประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
อย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพชีวิตตำมมำตรฐำนขององค์กำร
สหประชำชำติไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศเพ่ือให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ 
ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบท 
กำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก และมีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำ
อย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต 
กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ นอกจำกนี้ ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำง
กำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม 
และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้กำรรักษำและกำรฟ้ืนฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดีไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและ
เยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำม
เอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน และให้ควำมส ำคัญกับ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำร
พัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ  
พัฒนำคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคทำงสังคม  
สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม 
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ยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข  

เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ให้มีควำมพร้อมสำมำรถ
รับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ควำมสุขของประชำกรไทย (2) ควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ควำมพร้อมของ
กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง และกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำควำมมั่นคง (4) บทบำทและกำรยอมรับในด้ำนควำมมั่นคงของไทยในประชำคมระหว่ำงประเทศ และ (5) ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก ่

1. กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ เพ่ือสร้ำงเสริมควำมสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชำติบ้ำนเมือง โดย (1) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคน ในทุกภำคส่วนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ควำมมั่นคง และมี ส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ (2) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ  
(3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภำพ และมี 
ธรรมำภิบำล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และ (4) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกลไกที่สำมำรถ
ป้องกันและขจัดสำเหตุของประเด็นปัญหำควำมมั่นคงที่ส ำคัญ 

2. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหำเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหำใหม่
เกิดขึ้น โดย (1) กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง ในปัจจุบัน (2) กำรติดตำม เฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำที่อำจอุบัติขึ้นใหม่ 
(3) กำรสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมสันติสุขอย่ำงถำวรในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ (4) กำรรักษำควำมมั่นคงและ
ผลประโยชน์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเล 

3. กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ เพ่ือยกระดับ 
ขีดควำมสำมำรถของกองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง โดย (1) กำรพัฒนำระบบงำนข่ำวกรองแห่งชำติแบบบูรณำกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (2) กำรพัฒนำและผนึกพลังอ ำนำจแห่งชำติ กองทัพ และหน่วยงำนควำมมั่นคง รวมทั้งภำครัฐ และ 
ภำคประชำชน ให้พร้อมป้องกันและรักษำอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคำมได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
และ (3) กำรพัฒนำระบบเตรียมพร้อมแห่งชำติและกำรบริหำรจัดกำรภัยคุกคำมให้มีประสิทธิภำพ 

4. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ เพ่ือ
สร้ำงเสริมควำมสงบสุข สันติสุข ควำมมั่นคง และควำมเจริญ ก้ำวหน้ำ ให้กับประเทศชำติ ภูมิภำค และโลกอย่ำงยั่งยืน โดย  
(1) กำรเสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ (2) กำรเสริมสร้ำงและธ ำรงไว้ซึ่งสันติภำพและควำมมั่นคง 
ของภูมิภำค และ (3) กำรร่วมมือทำงกำรพัฒนำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ภูมิภำค โลก รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ 

5. กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส ำคัญต่ำง ๆ ท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีกำรใช้หลักธรรมำภิบำล และกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดย (1) กำรพัฒนำกลไกให้พร้อมส ำหรับ  
กำรติดตำม เฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงแบบองค์รวม อย่ำงเป็นรูปธรรม (2) กำรบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคง ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำประเทศในมิติอ่ืน ๆ  และ (3) กำรพัฒนำกลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับ

ศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพ้ืนฐำน แนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำ
ทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรั พยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้ง 
ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอ่ืน ๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ 
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล 
และกำรปรับสภำพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (3) สร้ำงคุณค่ำใหม่ ในอนำคต” 
ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต บนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริม 
และสนับสนุนจำกภำครัฐ ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำ และ 
กำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้ และกำรกินดีอยู่ดีรวมถึงกำรเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลำง และลด 
ควำมเหลื่อมล้ ำของคน ในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) รำยได้ประชำชำติ กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ และ 
กำรกระจำยรำยได้ (2) ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยกำรผลิตและแรงงำน (3) กำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและ
พัฒนำ และ (4) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก ่ 

1. กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต ทั้งเชิงปริมำณและมูลค่ำ และ
ควำมหลำกหลำยของสินค้ำเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรชีวภำพ  
(4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ 

2. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต โดยสร้ำงอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนำคต ประกอบด้วย (1) อุตสำหกรรมชีวภำพ 
(2) อุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ครบวงจร (3) อุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์  
(4) อุตสำหกรรมและบริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ 

3. สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยกำรรักษำกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงที่ ส ำคัญของ 
กำรท่องเที่ยวระดับโลก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภำพสูง ประกอบด้วย 
(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพควำมงำมและแพทย์แผนไทย 
(4) ท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำ และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภำค 

4. โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำยภำพในด้ำนโครงข่ำย
คมนำคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคม
ไร้รอยต่อ (2) สร้ำงและพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษำและเสริมสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหภำค 

5. พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรยุคใหม่ ที่มีทักษะ
และจิตวิญญำณของกำรเป็นผู้ประกอบกำรที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมี อัตลักษณ์ชัดเจน โดย  
(1) สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ (2) สร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน (3) สร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด (4) สร้ำงโอกำส
เข้ำถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบำทและโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ

เพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ 
มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
(2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก ่

1. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงค์ โดย (1) กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว (2) กำรบูรณำกำรเรื่องควำม
ซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ (3) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันทำง
ศำสนำ (4) กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน (5) กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
จำกภำคธุรกิจ (6) กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ ำนิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ  
(7) กำรส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
(1) ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ควำมเป็นคนดี มีวินัย พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงำน ยกระดับศักยภำพทักษะ
และสมรรถนะแรงงำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอำยุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุเป็นพลังในกำร
ขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
กำรเรียนรู้ และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ โดย (1) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับ
ศตวรรษที่ 21 (2) กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ในทุกระดับ ทุกประเภท (4) กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง
บทบำท ควำมรับผิดชอบ และกำรวำงต ำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์และประชำคมโลก (6) กำรวำง
พ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ 

4. กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย โดย (1) กำรพัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำผ่ำน
ครอบครัว ระบบสถำนศึกษำ สภำพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อม
กำรท่ำงำน และระบบสนับสนุน ที่เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษผ่ำนกลไกต่ำง ๆ และ (3) กำรดึงดูดกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติและคนไทยที่มีควำมสำมำรถในต่ำงประเทศให้มำสร้ำงและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ 



 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                        

                                                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

54 

5. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้ำนกำย ใจ สติปัญญำ และสังคม โดย  
(1) กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะ (2) กำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคำมสุขภำวะ (3) กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี (4) กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัยสนับสนุนกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดี 
และ (5) กำรส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โดย  
(1) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย   (2) กำรส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชน ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (3) กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะ 
นอกห้องเรียน และ (4) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

7. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ โดย (1) กำรส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย และกีฬำขั้นพ้ืนฐำนให้กลำยเป็นวิถีชีวิต (2) กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ออกก ำลังกำย กีฬำ และนันทนำกำร (3) กำรส่งเสริมกำรกีฬำเพ่ือพัฒนำสู่ระดับอำชีพ และ (4) กำรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรเพ่ือรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกีฬำ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญที่ให้

ควำมส ำคัญกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำร
สนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิด ร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจ และควำมรับผิดชอบไปสู่
กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียม
ควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่ มีคุณภำพ 
สำมำรถพ่ึงตนเอง และท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำร
และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ควำมแตกต่ำงของรำยได้และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่มประชำกร 
(2) ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคน (3) ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำจังหวัดในกำรเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญ 
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (4) คุณภำพชีวิตของประชำกรสูงอำยุ โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก ่

1. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก  
(2) ปฏิรูประบบภำษีและกำรคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร (4) เพ่ิมผลิตภำพ
และคุ้มครองแรงงำนไทยให้เป็นแรงงำนฝีมือที่มีคุณภำพและควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  
(5) สร้ำงหลักประกันทำงสังคมที่ครอบคลุมและเหมำะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภำวะและทุกกลุ่ม ( 6) ลงทุน 
ทำงสังคม แบบมุ่งเป้ำเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกำสโดยตรง (7) สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
บริกำรสำธำรณสุข และกำรศึกษำ โดยเฉพำะส ำหรับผู้มีรำยได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อยโอกำส และ (8) สร้ำงควำมเป็นธรรม
ในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงทั่วถึง 

2. กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนำศูนย์กลำง 
ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภำค (2) ก ำหนดแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ 
กลุ่มจังหวัดในมิติต่ำง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงชีวิตและสังคมที่มีคุณภำพและปลอดภัย ให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัย และแนวโน้มของกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคต (4) ปรับโครงสร้ำงและแก้ไขกฎหมำย
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ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพ่ือวำงระบบและกลไกกำรบริหำรงำนในระดับภำค กลุ่มจังหวัด ( 5) สนับสนุน 
กำรพัฒนำพ้ืนที่บนฐำนข้อมูลควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) กำรพัฒนำก ำลังแรงงำนในพ้ืนที ่

3. กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม โดย (1) สร้ำงสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนกำรรวมตัวและดึงพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ (2) กำรรองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) สนับสนุน 
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคมและภำคประชำชน (4) ส่งเสริมควำมเสมอภำค
ทำงเพศ และบทบำทของสตรีในกำรสร้ำงสรรค์สังคม (5) สนับสนุนกำรพัฒนำบนฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม และ 
(6) สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสื่อสร้ำงสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

4. กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเอง และกำรจัดกำรตนเอง โดย  
(1) ส่งเสริมกำรปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรวำงแผนชีวิต สุขภำพ ครอบครัว 
กำรเงิน และอำชีพ (2) เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพ่ึงตนเอง และกำรพ่ึงพำกันเอง (3) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงประชำธิปไตยชุมชน และ (4) สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงปัญญำให้กับชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

ทีส่ ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล 
และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำร
ก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็น 
ไปได้ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต  
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

ตัวชี้ วัด ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่สี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (2) สภำพแวดล้อม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟ้ืนฟู (3) กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมำณก๊ำซ 
เรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก ่

1. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพ่ิมมูลค่ำของเศรษฐกิจฐำนชีวภำพให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ในและนอกถิ่นก่ำเนิด (3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้่ำล่ำคลองและแหล่งน้่ำธรรมชำติทั่วประเทศ (4) รักษำและเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล โดย (1) เพ่ิมมูลค่ำของเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ
ทำงทะเล (2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้ำงใหม่ทรัพยำกรทำงทะเล และชำยฝั่ง ทั้งระบบ (3) ฟ้ืนฟูชำยหำดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ชำยฝั่งทะเลได้รับกำรป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบำยกำรจัดกำรชำยฝั่งแบบบูรณำกำรอย่ำงเป็น
องค์รวม และ (4) พัฒนำและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทำงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ โดย (1) ลดกำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจก (2) มีกำรปรับตัวเพ่ือลดควำมสูญเสียและเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 (3) มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ของภำครัฐและ
ภำคเอกชน และ (4) พัฒนำและสร้ำงระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ 
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4. พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมืองที่เติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง โดย (1) จัดท ำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือกำรพัฒนำเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม รวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตำมศักยภำพ และควำมเหมำะสมทำงภูมินิเวศอย่ำงเป็นเอกภำพ (2) พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ 
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนผังภูมินิเวศ อย่ำงยั่งยืน (3) จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และค่ำมำตรฐำนสำกล (4) สงวนรักษำ 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำงสถำปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต 
พ้ืนถิ่นบนฐำนธรรมชำติ และฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน (5) พัฒนำเครือข่ำยองค์กรพัฒนำเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
อำสำสมัคร ด้วยกลไกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้ำงระบบสำธำรณสุขและอนำมัย
สิ่งแวดล้อม และยกระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกันโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ ำ 

5. พัฒนำควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนำกำรจัดกำรน้ ำ 
เชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ (2) เพ่ิมผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด 
รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น้ ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล (3) พัฒนำควำมมั่นคงพลังงำนของประเทศ และ
ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยลดควำมเข้มข้นของกำรใช้
พลังงำน และ (5) พัฒนำควำมมั่นคงด้ำนกำรเกษตร และอำหำรของประเทศ และชุมชน ในมิติปริมำณ คุณภำพ รำคำ
และกำรเข้ำถึงอำหำร 

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของ คนไทย (2) พัฒนำเครื่องมือ กลไก และระบบยุติธรรม และระบบ
ประชำธิปไตยสิ่ งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้ำงเชิ งสถำบันเพ่ือจัดกำรประเด็นร่ วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ และ (4) พัฒนำและด ำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก ำหนด
อนำคตประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

ที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชน เพ่ือประชำชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐ
ต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือในกำร
ให้บริกำร ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยม ควำมซื่อสัตย์
สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น 
กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ และเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
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ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ  

(2) ประสิทธิภำพของกำรบริกำรภำครัฐ (3) ระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ และ (4) ควำมเสมอภำค 
ในกระบวนกำรยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 

1. ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดย (1) กำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ ได้มำตรฐำนสำกลและเป็นระดับแนวหน้ำของภูมิภำค และ  
(2) ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ 

2. ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย และเชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (1) ให้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ  
(2) ระบบกำรเงินกำรคลังประเทศ สนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ และ (3) ระบบติดตำมประเมินผลที่สะท้อน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติในทุกระดับ 

3. ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำประเทศ โดย (1) ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสม (2) ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ และ (3) ส่งเสริม
กำรกระจำยอ ำนำจ และสนับสนุนบทบำทชุมชนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่มีสมรรถนะสูง 
ตั้งอยู่บนหลักธรรมำภิบำล 

4. ภำครัฐมีควำมทันสมัย โดย (1) องค์กรภำครัฐมีควำมยืดหยุ่นเหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำประเทศ 
และ (2) พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย 

5. บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออำชีพ โดย (1) ภำครัฐมีกำรบริหำรก ำลังคนที่มีควำมคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลำกรภำครัฐ
ยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน มีคุณธรรม และมีกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

6. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชำชนและภำคีต่ำง ๆ  
ในสังคมร่วมมือกันในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และควำมซื่อสัตย์สุจริต (3) กำรปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภำพมีควำมเด็ดขำด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ และ (4) กำรบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบแบบบูรณำกำร 

7. กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น โดย (1) ภำครัฐจัดให้มี
กฎหมำยที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมำยเท่ำที่จ ำเป็น และ (3) กำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เท่ำเทียม มีกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรใช้กฎหมำย 

8. กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอภำค โดย (1) บุคลำกร
และหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมเคำรพและยึดมั่นในหลักประชำธิปไตย เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับ
กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม (2) ทุกหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม มีบทบำทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของกำรค้นหำ
ควำมจริง (3) หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งทำงแพ่ง อำญำ และปกครอง มีเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ร่วมกัน  
(4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทำงเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรยุติธรรม และ 
(5) พัฒนำมำตรกำรอ่ืนแทนโทษทำงอำญำ 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบ
ภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้น 
กำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืน และเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคม 
ได้ด ำเนินชีวิตที่ดี มีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำง
คุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดีส ำหรับคนไทย พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ  
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัย และเตรียม 
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2580”
ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และ
เป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ค่ำนิยมที่ดี  

มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง ทรัพยำกรและ
บริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้  

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำน
กำรผลิตและบริกำรเดิม และขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของ เศรษฐกิจ
ฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ  

4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถสนับสนุน 
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน  

5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำ งำนเชิง 
บูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ  

6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิม และขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่  

 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์ และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำ และสร้ำงสรรค์ในด้ำน
กำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก  
   เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เป้ำหมำย ดังนี้ 
     1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน 
ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบ และท ำ
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภำพกำย และใจที่ด ีมีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีควำมเป็นไทย  

2. ความเหลื่อมล  าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง 
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง 
กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 15 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร และมีผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่
เข้มแข็ง สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำร รวมทั้งมีระบบ  
กำรผลิต และให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำร ฐำนควำมรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่  ภูมิภำคเพ่ือลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ และมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อำทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำที่เอื้อต่อกำรขยำยตัวของภำคผลิต และบริกำร  

4. ทุนทางธรรมชาติ  และคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคง อาหาร พลังงาน และน  า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
เพ่ือรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำน และขนส่ง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7 
ภำยในปี 2563 เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกหลัก
สุขำภิบำลเพ่ิมขึ้น และรักษำคุณภำพน้ ำ และคุณภำพอำกำศ ในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน  

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์ และควำมคิดในสังคมลดลง ปัญหำอำชญำกรรม
ลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัด และกำรลักลอบขนส่งสินค้ำ และค้ำมนุษย์ลดลง มีควำมพร้อมที่ปกป้อง
ประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำง
ประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำ เป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำที่ส ำคัญในอนุภูมิภำค ภูมิภำค 
และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออก ของไทยในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และอำเซียนสูงขึ้น  

6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง เพ่ิมกำรใช้
ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชันลดลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ 
มำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ และอันดับควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนิน
ธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น และดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
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เป้ำหมำยทั้ง 6 กลุ่มหลัก ภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเป้ำหมำยกำรขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำตำมวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้ำหมำยในระยะยำว
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่ต้องบรรลุภำยในระยะเวลำ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  

มีระเบียบวินัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยเฉพำะกำรพัฒนำและดูแลผู้สูงอำยุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย 
ทั้งกำรสร้ำงงำนที่เหมำะสม กำรฟ้ืนฟู และดูแลสุขภำพเพ่ือชะลอควำมทุพพลภำพและโรคเรื้อรัง กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพคนเพ่ือเป็นฐำนกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และรองรับกำรลดลงของขนำดก ำลังแรงงำน โดยกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กำรป้องกัน และควบคุมปัจจัยทำงสังคม 
ที่ก ำหนดสุขภำพเพ่ือสร้ำงสุขภำวะที่ดี กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงบทบำทของ
สถำบันทำงสังคมและทุนทำงวัฒนธรรมในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล  าในสังคม มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ในทุกมิติ เพ่ือสร้ำงควำมปรองดองในสังคม กำรสร้ำงโอกำสให้ทุกคนในสังคมไทยสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร แหล่งทุน 
ในกำรประกอบอำชีพ เพ่ือยกระดับรำยได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมของรัฐอย่ำงมี
คุณภำพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อำทิ กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคนได้เต็มตำม
ศักยภำพ สำมำรถประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้ และทักษะที่เหมำะสม เน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำง
สัมมำชีพในพ้ืนที่ กำรจัดรูปแบบบริกำรสุขภำพ และสวัสดิกำรทำงสังคมขั้นพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น และเหมำะสม 
ตำมกลุ่มเป้ำหมำย กำรพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพ และมีช่องทำงกำรเข้ำถึงที่หลำกหลำย รวมทั้ง 
กำรพัฒนำระบบยุติธรรมชุมชน กำรเพ่ิมศักยภำพกองทุนยุติธรรม เพ่ือสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 
อย่ำงเสมอภำค ซึ่งจะน ำไปสู่กำรลดควำมยำกจน และควำมเหลื่อมล้ ำอันจะนำไปสู่กำรลดควำมขัดแย้ง ในสังคมไทย  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรบริหำรจัดกำรนโยบำยกำรเงิน และนโยบำยกำรคลัง โดยรวมถึงกำรปฏิรูปภำษีทั้งระบบ เพ่ือรักษำเสถียรภำพและ
เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจ กำรปรับโครงสร้ำงทั้งห่วงโซ่คุณค่ำในภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร กำรลงทุน 
เพ่ือต่อยอดกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสำขำกำรผลิตและบริกำร ที่เป็นฐำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วำงรำกฐำนกำรพัฒนำทุนมนุษย์ องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
สำขำกำรผลิตและบริกำรใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล ภำยใต้เงื่อนไขกำรรักษำสิ่งแวดล้อม และกำรใช้ประโยชน์จำก
ศักยภำพของพ้ืนที่ โดยเฉพำะภำคกำรผลิตและบริกำรที่มีศักยภำพที่จะเป็นฐำนส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำประเทศ 
ในอนำคต เช่น อุตสำหกรรมแปรรูปเกษตรและอำหำร อุตสำหกรรมและบริกำรสร้ำงสรรค์ อุตสำหกรรมบนฐำนชีวภำพ 
อุตสำหกรรมอำกำศยำน อุตสำหกรรมระบบรำง อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรทำงกำรเงิน 
ธุรกิจกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรนำนำชำติ ธุรกิจภำพยนตร์ กำรศึกษำนำนำชำติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติกำรประจ ำภูมิภำค เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ควำมส ำคัญกับรูปแบบกำรพัฒนำในรูปคลัสเตอร์ กำรสร้ำง 
ควำมเชื่อมโยงกำรผลิตและบริกำร กำรพัฒนำ SMEs และกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร และเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึง 
กำรสร้ำงศักยภำพของลูกหลำนเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเชิงยุทธศำสตร์ ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้ำง
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พ้ืนฐำน กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร และกำรปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกต่อกำรค้ำ กำรลงทุน เพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศสู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ อันจะเป็นกำรสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภำพรวมขยำยตัวได้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้ำสู่กำรเป็นประเทศ
รำยได้สูง ที่มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สร้ำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ 
อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม บริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ แก้ไข
ปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงร้อยละ 20  
ตำมเป้ำหมำยระยะยำว พัฒนำกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ ลดกำรใช้พลังงำน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของกำรผลิต และ
กำรบริโภคคำร์บอนต่ ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น รวมทั้งยกระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และภัยพิบัติธรรมชำติ ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้ เพ่ือวำงรำกฐำน
และสนับสนุนให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 
ให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
กำรพัฒนำศักยภำพให้ประเทศ สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีสำระครอบคลุมดังนี้ 
1) สถำบันหลักของชำติให้ด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ควำมสำมัคคีของคนในชำติ  
ลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ในกระบวนกำรยุติธรรม 3) ควำมสงบสุขและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติสุขในทุกพ้ืนที่ 4) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนชำยฝั่งทะเล เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคง 5) สร้ำงควำมเชื่อมั่น และพัฒนำควำมร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อำเซียนและประชำคมโลก เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของชำติ ให้สำมำรถป้องกันแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ  
ภัยก่อกำรร้ำย 6) เสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์ 7) รักษำควำมม่ันคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 8) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
พลังงำน และน้ ำ โดยกำรก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำร 9) เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกำรป้องประเทศ กำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน และควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ รวมทั้งพัฒนำระบบข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ 10) พัฒนำระบบ 
กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ และระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ 11) กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  
ให้เกิดผลในกำรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงำนศึกษำ วิจัย พัฒนำด้ำนควำมมั่นคง  

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสม
ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นกำรพัฒนำส ำคัญ ประกอบด้วย กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ กำรปรับปรุงกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) กำรปรับปรุง
กระบวนกำรงบประมำณ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ กำรกระจำย
อ ำนำจสู่ท้องถิ่น โดยกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนท้องถิ่นให้เอ้ือต่อกำรกระจำยอ ำนำจที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ให้ประสบผลส ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำยภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยโทรคมนำคม และกำรบริกำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุน
กำรพัฒนำพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง กำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศที่ได้
มำตรฐำน กำรพัฒนำควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน และกำรผลิตพลังงำนทดแทน กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิทัล กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ของประเทศ  ได้แก่ 
อุตสำหกรรมระบบรำง อุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน อุตสำหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน รวมทั้งกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ ทั้งในด้ำนกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยในกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ และกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำร 
กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
กำรขนส่งจำกถนนสู่รำงเป็นหลัก  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11  
ทั้งกำรเพ่ิมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ฯ ทั้งด้ำนบุคลำกร
วิจัย โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือมุ่งให้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ส ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ทั้งกำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร ให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป น ำไปสู่ศักยภำพกำรแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้ำงสังคมที่มีตรรกะ
ทำงควำมคิด มีทุนทำงปัญญำ เพ่ือเป็นรำกฐำนกำรด ำรงชีวิตที่มีควำมสุขของคนไทย บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุล อันจะน ำมำซึ่งคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของประชำชน รวมทั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหำ และยกระดับ
ควำมเจริญให้กับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน
และองค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำรแข่งขันในศตวรรษหน้ำ โดยหลุดพ้นจำกกับดัก
ประเทศรำยได้ปำนกลำง และก้ำวสู่ประเทศที่มีรำยได้สูงในอนำคต  

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส ำคัญให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ศักยภำพ โอกำสและข้อจ ำกัดของพ้ืนที่ รวมทั้ง
ควำมต้องกำรของภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษำฐำนเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
ตำมมำตรฐำนสำกล สร้ำงฐำนเศรษฐกิจใหม่รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เพ่ือกระจำยกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจและควำมเจริญสู่ภูมิภำค พัฒนำเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญในภูมิภำคให้เป็นเมืองน่ำอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพ้ืนที่และสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชำชนอย่ำงทั่วถึง โดยมีสำระครอบคลุม ดังนี้ 1) กำรพัฒนำภำค 2) กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญในภูมิภำค 
3) กำรพัฒนำพ้ืนที่ฐำนเศรษฐกิจหลักบริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก และ 4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
รวมทั้งควำมเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรม และบริกำรที่มีศักยภำพ และโครงกำรพัฒนำท่ำเรือน้ ำลึกทวำย  
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10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  ก ำหนดยุทธศำสตร์  
กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำน ภูมิภำค ให้เกิดกำรประสำนงำน และพัฒนำควำมร่วมมือกันระหว่ำงประเทศ 
ทั้งในเชิงรุกและรับอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมุ่งเน้นกำรดูแลกำรด ำเนินงำนตำมข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มำตรฐำนต่ำง ๆ ที่ไทยมีควำมเกี่ยวข้องในฐำนะประเทศสมำชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับ 
อนุภูมิภำค อำทิ กำรด ำเนินงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) กำรประมง กำรค้ำมนุษย์ และอ่ืน ๆ ให้เข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล และเป็นที่ยอมรับของประชำคมโลก เป็นต้น กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับ และด ำเนินงำน
ของประเทศไทยภำยหลังกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) กำรปรับตัวและพัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับกำรด ำ เนินงำนตำมพันธกรณีของ 
ควำมร่วมมือระดับภูมิภำค อำทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น  
กำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงประเทศในอนุภูมิภำคประเทศเพ่ือนบ้ำนและภูมิภำคและกำรส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน กำรให้บริกำร
ด้ำนสุขภำพ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ และกำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัย และพัฒนำฯ รวมทั้งเป็นฐำนควำมร่วมมือ 
ในเอเชีย  
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560  เห็นชอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560–2579  เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศำสตร์ระยะยำวส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้น ำไปใช้เป็นกรอบ และแนวทำง 
กำรพัฒนำกำรศึกษำและเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญของแผน 
คือ กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำงงำนได้
ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้ง
ควำมเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศท่ีพัฒนำแล้ว  
ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560–2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
กำรศึกษำใน 5 ประกำร  ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) 
คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
ในระยะ 15 ปีข้ำงหน้ำ ดังนี้     

วิสัยทัศน์ :  
คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสำมัคคี และ

ร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย    
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

 

6. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) 
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3Rs ได้แก่  
 กำรอ่ำนออก (Reading)  
 กำรเขียนได้ (Writing) และ 
 กำรคิดเลขเป็น (Arithmetics) 

8Cs ได้แก่ 
  ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ 
  ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
  ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ 
  ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ 
  ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และกำรรู้เท่ำทันสื่อ 
  ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ 
  ควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 

ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้ำหมำย และตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1) ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) 
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำงเท่ำเทียม (Equity) 
3) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ (Quality) 
4) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและบรรลุ

เป้ำหมำย (Efficiency) 
5) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท  

ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับกำรศึกษำ

และเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.2 ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
3.3 ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บ

ชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
3.4 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ อำทิ 

อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง  ๆยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 

2.1 ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน และ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
2.3 กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน และ 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3.2 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
3.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  และ

มำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
3.3 สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรอย่ำงมี

คุณภำพและมำตรฐำน 



 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                        

                                                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

67 

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน และประชำชน
สำมำรถเขำ้ถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที ่

3.5 ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
3.6  ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มำตรฐำนระดับสำกล 
3.7  ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

อย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ

มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
3.3 สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
3.4 พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
3.5พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
3.6 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.7 พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
4.2 กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3  ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  เพ่ือกำร

วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
3.2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
3.3พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำน เชื่อมโยง และเข้ำถึงได้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
5.3  กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิด

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
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3.2 ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม3.3 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม 
ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้ำหมำยดังนี้ 
6.1 โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัวชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ 
6.2 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
6.3 ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน และพ้ืนที ่
6.4 กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่แตกต่ำงกันของ

ผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
6.5 ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม  สร้ำงขวัญ

ก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
3.4 ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพ และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
3.5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพ่ือหลอมรวมภำรกิจและ
บุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย ฯลฯ ที่สำมำรถลด  
กำรใช้ทรัพยำกรทับซอ้น เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพ รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยทั้งกำร
บริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

2. ปรับรื อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร  โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนกำรวำงแผนงำน/
โครงกำรแบบร่วมมือและบูรณำกำร ที่สำมำรถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนกำร
จัดท ำงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ ส่งผลให้ภำคส่วนต่ำง ๆ  ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
นำนำชำติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่งบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร รวมทั้งพัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

4. ปรับรื อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
 จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก

และกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ 
 ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำ  ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของ

กลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพื้นที่ 
 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย

จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ 
ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกขึ้น 

 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตและสร้ำงอำชีพ อำทิ กำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ (English for All) 
 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย อำทิ อำชีพที่เหมำะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตร

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน โรงเรียน 
และผู้เรียน หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชำสัมพันธ์สินค้ำออนไลน์ระดับต ำบล 

7.  นโยบายและจุดเนน้กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ประกำศ ณ 27 ธันวำคม 2562 และ 6 พฤศจิกำยน 2563 
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 ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ือทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตำมแนวตะเข็บ ชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล  
ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 

 พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญำประดิษฐ์ และภำษำอังกฤษ 
รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 พัฒนำครูอำชีวศึกษำที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพ่ือให้มี
ทักษะและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร โดยร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำของประเทศจัดหลักสูตรกำรพัฒนำ
แบบเข้มข้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี 

 พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับ
ควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ 
เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยเฉพำะภัยจำกยำเสพติด อำชญำกรรม
ทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ 

 ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถิ่นร่วมกับภำษำไทยเป็นสื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภำษำอย่ำง
หลำกหลำย เพ่ือวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ รวมทั้งมีทักษะกำรสื่อสำรและใช้ภำษำที่
สำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อำสำ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำผลิตก ำลังแรงงำนที่มีคุณภำพ ตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำนศึกษำและ
ตำมบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

 สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรยีนมีทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) และ
ทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
 ศึกษำและปรับปรุงอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับสภำพ

เศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 ระดมสรรพก ำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ

ทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
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5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำน

สิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็นอำชีพ และ 

สร้ำงรำยได้ 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 ปฏิรูปองค์กำรเพื่อลดควำมทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพของหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้ำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย เป็นต้น 

 ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้เรียนและประชำชน ตลอดจนกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรวม 

 สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data) 
 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูป

องค์กำร 
 สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพได้อย่ำงอิสระและมี

ประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 จัดตั้งหน่วยงำนวำงแผนทำงกำรเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรของ

กระทรวงศึกษำธิกำร 
 ส่งเสริมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกบริเวณ

โรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 
 
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
• พัฒนำครูทุกระดับให้มีทักษะ ควำมรู้ที่จ ำเป็น เพ่ือท ำหน้ำที่วิทยำกรมืออำชีพ (Train The Trainer) และ 

ขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
• จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้ำงให้ภำคเอกชน

สำมำรถเข้ำมำพัฒนำเนื้อหำ เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีทำงเลือกในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
และตลอดเวลำผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) 

• ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำรำยบุคคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

• จัดท ำ “คู่มือมำตรฐำนโรงเรียน” เพ่ือก ำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น” 
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 “การศึกษาขั นพื นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”   มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา  

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนำกลไก รูปแบบ มำตรกำร แนวทำงกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ และกำรดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟู ด้ำน

ควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติ และภัยคุกคำม 
ทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กทุกคน 

มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให๎เหมำะสมกับวัย มีทักษะพ้ืนฐำน 
ในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักกำรพัฒนำศักยภำพของแต่ละบุคคล สร้ำงให้เด็ก  
มีคุณลักษณะ มีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมคิดสร้ ำงสรรค์ และสำมำรถซึมซับสุนทรียะ และ
วัฒนธรรมที่หลำกหลำยได้ ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 

2.2 สร้ำงระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำภำคบังคับ (ระดับประถมศึกษำ ถึง
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น) รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน (เด็กอำยุ 6 – 14 ปี) เข้ำรับ
กำรศึกษำจนจบกำรศึกษำภำคบังคับและได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนอำชีพ ตำมควำมถนัด และมีศักยภำพที่จะ
พ่ึงพำตนเองได ้

2.3 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีทักษะในกำรดำเนิน
ชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพพ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงตอ่เนื่องตลอดชีวิต หรือได้รับกำรศึกษำจน
จบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีควำมรู้ในทุกระดับ มีทักษะ กำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็น 
น ำไปสู่กำรศึกษำเพ่ืออำชีพ โดยเชื่อมโยงระหว่ำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และอำชีวศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมีควำมรู้และทักษะ  

ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  
มีงำนท ำ มีอำชีพ เป็นพลเมืองดี 

3.2 พัฒนำผู้เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์  กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเลือก
ศึกษำตอ่ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรของผู้เรียน 

8.  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 
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3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่เน้นกำร
พัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน เพ่ือรองรับกำรจัดกำรศึกษำ แบบพหุปัญญำ มีกำรวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยเหมำะสมกับบริบทและศักยภำพของผู้เรียน 
โดยลดสัดส่วนกำรน ำผลสัมฤทธิ์มำใช้ในกำรประเมิน 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ ำงตอ่เนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนบน

ฐำนขอ้มูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน พร่ อมทั้งพัฒนำ โรงเรียน 

ขยำยโอกำส โรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร และโรงเรียนขนำดเล็กประเภทอ่ืน ๆ ให้มีคุณภำพอย่ำง
ยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

4.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำที่ตั้งในพ้ืนที่
ลักษณะพิเศษ อำทิ โรงเรียนในโครงกำรพระรำชดำริ โรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพ้ืนที่ยำกล ำบำก 
โรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

4.4 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้ เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ และ 
กำรเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

4.5 พัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยใช้เทคโนโลยี  
ที่ทันสมัย สะทอ้นผลกำรจัดกำรศึกษำตำมสภำพจริง 
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เป้าหมายการพัฒนา  
นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทำงขนส่งทำงรำง อุตสำหกรรมฐำนชีวภำพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
1. อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
2. ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (HAI) 
3. ควำมอุดมสมบูรณ์/คุณภำพสิ่งแวดล้อม ( ป่ำไม้ ดิน น้ ำ ขยะมูลฝอย มลภำวะอำกำศ) 
4. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

 พันธกิจ (Mission) 
1. กำรสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจด้วยแนวทำงกำรพัฒนำเมืองสวรรค์ (HEAVEN Model) 
2. กำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ และเสริมสร้ำงสังคมที่มีควำมมั่นคง และปลอดภัย ในทุกระดับ ทุกมิติ 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. กำรเติบโตอย่ำงเป็นธรรม (ไม่เบียดเบียน ให้โอกำส และลดควำมเหลื่อมล้ ำ) ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม 

และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน 
4. กำรเสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรท ำดี (สร้ำงประโยชน์และควำมสุขต่อผู้อ่ืนและสังคม) และ

ธรรมำภิบำลอย่ำงมีส่วนร่วม 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ประเด็นการพัฒนา 1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค์ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1. เป็นศูนย์กลำงด้ำนสุขภำพ (Health and Medical Hub) 
1.2. จัดกำรศึกษำและฝึกอบรมเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอนำคต (Education and Training  for the  future) 
1.3. ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงสู่อุตสำหกรรมฐำนชีวภำพ  (Agriculture and Organic 

Paradise)   
1.4. วำงระบบขนส่งและศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำ (Vehicles and Logistics Center) 
1.5. ประสบกำรณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งควำมสุข  Experience Tourism) 
1.6. พัฒนำเมืองแห่งดิจิตอลเพ่ือกำรพำณิชย์ (New Digital Commerce ) 
 
  
 

9.  วิสัยทัศน์ /ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประเด็นการพัฒนา 2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
2.1. ด้ำนพัฒนำสุขภำวะ 
2.2. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและครอบครัว 
2.3. ด้ำนสร้ำงสังคมกำรเรียนรู้และวิถีพอเพียง 
2.4. ด้ำนสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย 
ประเด็นการพัฒนา 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ 
3.2. จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม 
3.3. อนุรักษ์พลังงำนและพัฒนำกำรใช้พลังงำนทดแทน 
3.4. พัฒนำระบบป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ 
ประเด็นการพัฒนา 4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
4.1. กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.2. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
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วิสัยทัศน์ 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผำสุก” 

 

เป้าประสงค์รวม 
1.กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ภำคเกษตรและกำรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
2. ผลผลิตกำรเกษตรมีคุณภำพปลอดภัย มูลค่ำผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมมั่นคงและปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิต 
4.อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และป้องกัน แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชีวิตควำม

เป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่วิถีชีวิตเอกลักษณ์และวัฒนธรรม 

ของจังหวัดสู่สากล 
เป้าประสงค์ 
สถำนที่/แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมีเอกลักษณ์ คุณค่ำ และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ ำนวนผู้เยี่ยมเยือน (เพ่ิมขึ้นปีละ 15%) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (เพ่ิมขึ้นปีละ 15%) 
3. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP เพ่ิมขึ้น (ปีละ 12%) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน และส่งเสริมผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มี

ศักยภำพสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
2. พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยว ให้ได้มำตรฐำน ปลอดภัย และเหมำะสม 
3. ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงผู้ประกอบกำรและจัดหำตลำด 

ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. ผลผลิตกำรเกษตรมีควำมปลอดภัยได้มำตรฐำน GAP 
2. มูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น 
3. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
 
 

10.  วิสัยทัศน์ /ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
1. จ ำนวนแปลง/ฟำร์มที่ได้รับรองมำตรฐำน GAP (แปลงต่อปี) 
2. ร่อยละปริมำณผลผลิตทำงกำรเกษตรเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมสูงขึ้น (อ้อย ข้ำว มันส ำปะหลัง) (เพ่ิมขึ้น) 
3. ร้อยละมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น (โคเนื้อ ไก่พ้ืนเมือง) (เพ่ิมขึ้น) 
4. จ ำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับกำรส่งเสริม/พัฒนำ 
5. ปริมำณของพ้ืนที่กักเก็บน้ ำเพ่ือกำรเกษตร (เพ่ิมขึ้นจำกแผนบริหำรกำรจัดกำรน้ ำ) 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกำรลดต้นทุนกำรผลิต และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดกำรใช้

สำรเคมีในกำรควบคุมป้องกัน ก ำจัดโรค และศัตรูผลผลิตทำงกำรเกษตร 
2. ส่งเสริมระบบกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรทั้งระบบชุมชนและระบบอุตสำหกรรมให้เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
3. สร้ำงกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เข้มแข็งและเพ่ิมอ ำนำจกำรต่อรองใน

ตลำดสินค้ำเกษตรน้ ำ อย่ำงมีแบบแผนและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
5. กำรพัฒนำสำยพันธุ์ พืช ปศุสัตว์ ประมง รวมถึงปัจจัยกำรผลิตที่ได้คุณภำพและผ่ำนกำรรับรอง

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคง การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
1. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมมั่นคงและปลอดภัย 
2. ประชำชนมีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพอย่ำงพอเพียงและยั่งยืน 
3. ประชำชนเข้ำถึงสวัสดิกำรของภำครัฐอย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
1. จ ำนวนผู้ติดยำเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ ประชำกร 1,000 คน (ลดลง) 
2. ร้อยละจ ำนวนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง (คดีอำญำ 3 กลุ่ม: คดีอุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ,  

คดีชีวิต ร่ำงกำย และเพศ, คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์) 
3. สถิติผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงบก (ไม ่เกิน 30 รำยต่อปี) 
4. จ ำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ปรำชญ์หรือเกษตรกรต้นแบบด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง (เพ่ิมขึ้นต ่อปี) 
5. ร้อยละจ ำนวนครัวเรือนที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ. ลดลง 
6. ร้อยละ 80 ของผู้สูงอำยุเข้ำถึงสิทธิบริกำรทำงสังคม และสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ 
7. ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net (ป.6, ม.3, ม.6) 

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้ำงกำรอ ำนวยควำมยตุิธรรม สิทธิมนุษยชนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและควำมมั่นคง 
2. เสริมสร้ำงกำรน ำทุนทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม มำสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
3. สร้ำงเสริมสุขภำวะของประชำชน 
4. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเสริมควำมปลอดภัยทำงถนนและระบบกำรขนส่งสำธำรณะให้ได้

มำตรฐำนรวมถึงจิตส ำนึกในกำรลดอุบัติเหตุอุบัติภัยให้กับประชำชน 
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5. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภำพ 
6. ส่งเสริมกำรมีงำนท ำ กำรคุ้มครองแรงงำนนอกระบบและพัฒนำฝีมือแรงงำนในสำขำที่ขำดแคลน 
7. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ปรำชญ์หรือเกษตรกรต้นแบบด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ บนพื นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
2. ประชำชนมีจิตส ำนึกและมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
1. สัดส่วนจ ำนวนพ้ืนที่ป่ำไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมขึ้น 
2. คุณภำพสิ่งแวดล้อม (น้ ำ ขยะ) อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่กรมควบคุมมลพิษก ำหนด 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนำระบบเฝ้ำระวังรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม และระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยง 
2. พัฒนำแหล่งน้ ำ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และอนุรักษ์ เพ่ือรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ

ของจังหวัด 
3. ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกำรมี 

ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
4. ส่งเสริมกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย รวมถึงกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยและกำร

น ำกลับมำใช้ตำมหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
 

 
1. ปรบัรือ้และเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารจดัการ โดยมุง่

ปฏริปูองคก์าร เพือ่หลอมรวมภารกจิและบคุลากร เชน่  
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ดา้นการตา่งประเทศ  ดา้นทคโนโลย ี
ดา้นกฎหมาย ฯลฯ ทีส่ามารถลดการใชท้รพัยากรทบัซอ้น  
เพิม่ประสทิธภิาพและความเป็นเอกภาพ รวมท ัง้การน าเทคโนโลยี
ดจิทิลั เขา้มาชว่ยท ั ้งการบรหิารงาน  และการจดัการศกึษา 
รองรบัความเป็นรฐับาลดจิทิลั 

2. ปรบัรือ้และเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารทรพัยากร โดยมุง่
ปฏริปูกระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบรว่มมอื และ 
บรูณาการ ทีส่ามารถตอบโจทยข์องสงัคมและเป็นการพฒันา 
ทีย่ ัง่ยนื รวมท ัง้กระบวนการจดัท างบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และใชจ้า่ยอยา่งคุม้คา่ สง่ผลใหภ้าคสว่นตา่ง ๆ ท ัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และนานาชาต ิเชือ่ม ัน่และรว่มสนบัสนนุการพฒันา
คณุภาพการศกึษามากยิง่ข ึน้ 

3. ปรบัรือ้และเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารจดัการและพฒันา
ก าลงัคนของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยมุง่บรหิารจดัการ
อตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัการปฏริปูองคก์าร รวมท ัง้พฒันา
สมรรถนะและความรูค้วามสามารถของบคุลากรภาครฐั ใหม้ ี
ความพรอ้มในการปฏบิตังิานรองรบัความเป็นรฐับาลดจิทิลั 

4. ปรบัรือ้และเปลีย่นแปลงระบบการจดัการศกึษาและการ
เรยีนรู ้โดยมุง่ใหค้รอบคลมุถงึการจดัการศกึษาเพือ่คณุวุฒ ิและ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติทีส่ามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลง 
ในศตวรรษที ่21 

กรอบนโยบาย จุดเน้น และแนวทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

6 ยุทธศาสตร ์ศธ. นโยบายส าคัญ ศธ. 2564 



 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                              

                                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

81 

 

 
 

 

 



 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                              

                                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

82 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภายในปี 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นองค์กรคุณภาพ 
พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน 

 
 
 

1)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ให้มีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ 

2) ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ในการจัดการศึกษา ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

4) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษท่ี 21 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
 

 
 

1)  โรงเรียนมัธยมศึกษามีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ 
2) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้รับบริการทางการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และ 

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
5) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

1. วิสัยทัศน ์(Vision) 

2. พันธกิจ (Missions) 

3. เป้าประสงค์ (Goals) 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
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เป็นองค์กรขยัน  บริการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ าที่ผลงาน น่าอยู่ น่าท างาน บริการประทับใจ 

 
 
 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร ส่งเสริมทักษะอาชีพ 
และความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า  
         ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียน 
                                          การสอนอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                  ในการจัดการศึกษา 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที ่1)  
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 
 

5. ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (Strategic Issues) 

4. ค่านิยมร่วมขององค์กร (Shared Values) 

 6. จุดเน้นการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
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แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น  

1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ  
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น  

1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขา้ถึง
บริการ ที่มีคุณภาพมากขึ้น  

1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรยีน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จกั
คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น  
1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  

เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
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1.4 ประเด็นความมั่นคง  
1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  
1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  

เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร และ
พัฒนาประเทศ 

1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุข
และเป็นที่ยอมรับ ของนานาประเทศมากขึ้น  

1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการ
เป็นพลเมืองที่ดี  
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 

และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขา้ใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น  

1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

2.1 เรื่องการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความส ามารถพิเศษ และบุคคล ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที่ต้องมี การยกระดับ

คุณภาพอย่างเร่งด่วน  
2.2 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  

ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู  
2.3 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
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3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

2.4 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  

3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง  

 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
4.1 วัตถุประสงค์  

ที ่1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความส ามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ที ่1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเขา้ถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

ที ่1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง ของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

ที ่1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

ที ่1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน  
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

4.2 เป้าหมายรวม  
ที ่2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ ์มีความรับผิดชอบ และ 
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

ที ่2.2 ความเหลื่อมล้ าทางดา้นรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15  

ที ่2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ อย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
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ที ่2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและคา้มนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการรา้ยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ 
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

ที ่2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซ่ึงภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการ
ใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายใน
การด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น  

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคมเพ่ิมข้ึน  
4.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
4.3.3 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน  

4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกา๊ซเรือนกระจก และขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก

ของประเทศ  
4.6.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  
4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย  
                     เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
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5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที ่8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
5.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที ่9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ  
1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเทา่เทียมทางการศึกษา  
1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 
“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”   มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา  

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 
 

 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1 ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
ร้อยละ 100 

2 ร้อยละของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 100 

3 ร้อยละของผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 

ร้อยละ 100 

4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร และค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ร้อยละ 100 

5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ร้อยละ 100 

6 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

 
 

7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ จุดเน้นการพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

7 ร้อยละของสถานศึกษาน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

ร้อยละ 100 

9 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 
10 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา ร้อยละ 80 

11 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ร้อยละ 100 

12 ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ร้อยละ 100 

13 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET 
ในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

14 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

ร้อยละ 70 

15 ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

รอ้ยละ 100 

16 ร้อยละของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

ร้อยละ 100 

17 ร้อยละของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 

18 ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร ร้อยละ 100 

19 ร้อยละของผู้เรียนที่มีที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

ร้อยละ 100 

20 ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ร้อยละ 100 
21 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  

(Programme for International Student Assessment)  
สูงขึ้น 

 
22 ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  ร้อยละ 100 

23 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

ร้อยละ 100 

24 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 80 

25 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัย
ไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  

ร้อยละ 100 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

26 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย 

ร้อยละ 80 

27 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

ร้อยละ 80 

28 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนอัตราก าลังในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตรงความต้องการของสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 

29 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย ร้อยละ 100 

30 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
31 ร้อยละนักเรียนในสังกัดที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาต่อ ร้อยละ 100 

32 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับโอกาส 
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

ร้อยละ 90 

33 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ร้อยละ 100 

34 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  ร้อยละ 100 

35 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบคุ้มครองนักเรียน  ร้อยละ 100 

36 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ร้อยละ 100 

37 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนบัสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 100 

38 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจดัการศึกษาอย่างทั่วถึง ร้อยละ 100 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
39 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จรยิธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 100 

40 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 100 

41 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

ร้อยละ 100 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสรมิให้ทกุภาคส่วนมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา 
42 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ 

ที่มปีระสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ร้อยละ 100 

43 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้อง 
แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ร้อยละ 100 

44 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 100 

45 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภท  
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

46 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ร้อยละ 80 
47 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน  

องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
ร้อยละ 100 

48 ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ร้อยละ 100 
49 ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 
50 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 
ร้อยละ 100 

51 ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ  

ร้อยละ 100 

52 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนรว่มรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ร้อยละ 100 

53 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลการกับสถาบันหรือหน่วยงาน 
ทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 100 
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นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

1. ผู้เรียน 
ทุกคนที่มี
พฤติกรรม 
ที่แสดงออกถึง
ความรักใน
สถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่น
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

 

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็น 
พลโลกที่ดี 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
2. สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน า 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่ก าหนด 
       (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

1.2 จ านวนสถานศึกษาทีน่้อม
น าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร รามาธิบด ี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

 

2. ผู้เรยีนทุกคน
มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมอืง  
มีหลกัคดิที่
ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของ
ชาติมีคณุธรรม 
จรยิธรรม  
มีค่านยิมที่พึง
ประสงค์ มจีิต
สาธารณะ  
มีจิตอาสา 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบา้นเมือง  
มีหลกัคดิที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มคีณุธรรม 
จรยิธรรม มคี่านยิมที่พึง
ประสงค์ มคีุณธรรมอตัลักษณ์ 
มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา 
รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น 
และสังคมโดยรวม ซื่อสตัย์ 
สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

 

8. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการพัฒนา มาตรการและแนวทาง 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

รับผดิชอบต่อ 
ครอบครัว ผู้อื่น 
และสังคม
โดยรวม 
ซื่อสตัย์ สุจริต 
มัธยสัถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี  
มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

1.4 จ านวนสถานศึกษาที่
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

 

 

3. ผู้เรียนทุกคน
มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ความพร้อม
สามารถรับมือ
กับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ที่มี
ผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด  
ความรุนแรง  
การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรม 
ไซเบอร์ และ 
ภัยพิบัติต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ 
มีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 

n/a ร้อยละ 
100 

พัฒนาผู้เรียน ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
2. สถานศึกษา 
        (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จัก
วิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัย
ดังกล่าว 
        (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
        (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย 
        (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือ
ผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับค าปรึกษาช้ีแนะ 
และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้ง
การอบรมบ่มนิสัย 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

4. ผู้เรียนในเขต
พื้นที่สูง 
ห่างไกล 
ทุรกันดาร 
ได้รับการ
บริการด้าน
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และ
เหมาะสม 
ตรงตาม 
ความต้องการ 

1.6. ร้อยละของผู้เรียนในเขต
พื้นที่สูง ห่างไกล ทุรกันดาร 
ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ 
 

n/a ร้อยละ 
100 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนทีสู่ง ในถิน่ทุรกนัดาร 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร 
และที่ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็น และ
เหมาะสมกับบริบท 
        (2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ให้จัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        (3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น 
“การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร” ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อ 
สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
2. สถานศึกษา 
        (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สูง
ห่างไกลทุรกันดาร 
        (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทย
ส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
        (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน 
เป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

1. ผู้เรียนทุก
ระดับมีความ
เป็นเลิศ  
มีทักษะที่
จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

2.1. จ านวนผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศทางดา้นวิชาการ 
มีทักษะความรู้ทีส่อดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

932 คน 1,000 คน 
ขึ้นไป 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่
ความเปน็เลิศด้านวิชาการตามความสามารถ  
ความสนใจ มีทกัษะที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21  
สร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
1. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
    (1) ศึกษาวเิคราะห์วิจยั และพัฒนาเครือ่งมือวดัแวว 
และรวบรวมเครื่องมือวดัแววจากหนว่ยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน 
    (2) ด าเนินการวดัแววความถนดัทางการเรยีนของ
นักเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น จดักิจกรรมแนะแนว
ให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพฒันาผู้เรียนให้มี
ความพรอ้มทีจ่ะพัฒนาต่อยอดไปสูค่วามเป็นเลิศดา้น
ทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนดั 
     (3) ศึกษา วเิคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและ
กระบวนการงบประมาณตั้งแต่จ านวนงบประมาณ 
ในการสนับสนุนสถานศกึษาและผูเ้รยีนอยา่งเพยีงพอ 
และเหมาะสม วิธีการจดัสรร วิธีการด้านระบบบญัชี 
การเบกิจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อกระจาย
อ านาจใหส้ถานศึกษามคีวามเป็นอสิระในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอยา่งเตม็ศักยภาพ 
     (4) ให้สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครง การ และ
กิจกรรมเพิ่มศกัยภาพผูเ้รยีนตามความถนดั ความสนใจ
และความต้องการพัฒนา ทั้งดา้นวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสรมิหลักสตูร 
    (5) ก ากับ ตดิตาม และใหค้วามช่วยเหลือ
สถานศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. สถานศึกษา 
    (1)  ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีด
ความสามารถของผูเ้รยีนตามศกัยภาพและความถนดั 
โดยจดัการเรยีนรู้ผา่นกจิกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning) โดยส่งเสรมิให้ครูจัดกจิกรรมการ
เรยีนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผูเ้รยีนเรยีนรูด้้วยตนเอง
ผ่านระบบดิจิทลั (Digital Learning Platform) 
 

2. ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศ
ตามความถนดั
และความ
สนใจ น าไปสู่
การพัฒนา 
ทักษะวิชาชีพ 
เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม 
เป็นนวัตกร 

2.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง 
การอ่าน (Reading Literacy) 
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

๓. ผู้เรียน
ได้รับโอกาส
เข้าสู่เวทีการ
แข่งขันระดับ
นานาชาติ 

2.3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

n/a ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 

จาก
ระดับชาต ิ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

        (2) ปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาให้
มุ่งเน้นการจดัการเรยีนรู้ใหผู้้เรียนมคีวามเป็นเลศิทาง
วิชาการตามความถนดั ความสามารถ ความสนใจของ
ผู้เรียน และจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาสขุพลานามัย ให้
เป็นคนทีส่มบรูณ์แข็งแรงทั้งรา่งกายและจติใจ 
        (3) พัฒนาหลักสตูรและการจดักิจกรรม
กระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลศิทางวิชาการตามความสนใจ และความถนดัเต็ม
ตามศักยภาพ 
        (4) ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ได้รบัการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รยีนโดยเน้นการ
จัดการเรียนรู้ให้แกผู่เ้รยีนเป็นรายบคุคลตามความ
ต้องการ และความถนดัของผูเ้รยีน 
        (5) จดักิจกรรมการเรยีนรู ้ใหผู้้เรียนมีความ 
เป็นเลศิในทักษะสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเตมิอยา่งน้อย 1 ภาษา 
        (6) ปรบัเปลีย่นวิธีการวัด ประเมินผลการเรียน
ของผูเ้รยีน โดยมุ่งเน้นการวดัประเมนิตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวดัประเมินจากส่วนกลาง
ในช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
       (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

1. หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มีการ
พัฒนาท่ี
สอดคล้องกับ
แนวโน้มการ
พัฒนาของ
ประเทศ 

3.1 ผู้เรียนทุกระดับมี
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 

n/a ร้อยละ 
100 

พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
1.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาท้ัง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปญัญา) สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
     (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรยีนรู้ 
“ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และ
ปรับระบบการวัดประเมินผลสมัฤทธ์ิผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสตูร 
2. สถานศึกษา  
    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรยีนเป็น
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยน
การจัดการเรยีนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรยีนและบริบทของพื้นที่ 
พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(1) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการ ที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยดืหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
 - เป็นไปตามหลักสูตร 
 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
 - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) 
และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ มีนสิัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

2. ผู้เรียนไดร้ับ
การพัฒนาให้มี
ความรู้และ
ทักษะน าไปสู่
การพัฒนา
นวัตกรรม 

3.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

ระดับ ม.3 

 

 
 
 
 
 

ระดับ ม.6 

 

 
 
 
 
 
 

3. ผู้เรียนไดร้ับ
การพัฒนาตาม
จดุมุ่งหมายของ
หลักสตูร และมี
ทักษะความ 
สามารถที่
สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคดิ 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมที่

3.3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
พื้นฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

เป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้
เพื่อการวางแผน
ชีวิตที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย
และน าไป
ปฏิบัติได ้

(2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 วิเคราะหผ์ลการประเมนิเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนานักเรยีนทุกระดับช้ัน 

 (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเตม็ตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม
และน าไปปฏิบตัิได ้

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทาง
การศึกษาเพื่อส่งเสรมิกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกอบสมัมาอาชีพ 

(5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพผูเ้รียนที่มคีวามรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบตัิ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร 
น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนบัสนุนให้
ผู้เรยีนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

(6) ก ากับ ติดตาม และใหค้วามช่วยเหลือ
สถานศึกษา 
2. สถานศึกษา 

(1) ส่งเสริมครูให้จดัการเรยีนรู้ที่ใหผู้้เรียนได้
เรยีนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active learning) 

(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) 

(3) ส่งเสรมิ สนบัสนนุครูใหจ้ัดการเรยีนรู้อยา่ง
เป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคดิ
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education)  

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่มีความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคดิ นักปฏิบัติ  
นักประดิษฐ์ เป็นนวตักร น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา  
การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรยีน  
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี 
สุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

4. ผู้เรียนไดร้ับ
การพัฒนาเต็ม
ตาม ศักยภาพ 
เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการ
มีงานท ามี
ทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประเทศ 

3.4 ร้อยละผูเ้รียนที่จบ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 และ ปีท่ี 6 มีทักษะ
การเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า  
ตามความถนดัและความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
น าไปปฏิบตัิได ้
 
 
 

n/a ร้อยละ  
80 

5. ผู้เรียนไดร้ับ
การพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี
สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ 

3.5 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะ 
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้านรา่งกาย 
และจิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

    ทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือ 
การประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ 
และความสนใจของตนเอง 

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์
และสังคม(Social and Emotional Learning : SEL) 

(6) สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานต่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาใช้สนับสนนุการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ 
และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆหนงัสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุค๊ (Digital Textbook) 
ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) เพือ่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

(3) ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้้เรยีนมีอปุกรณ์
ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรูผ้่านระบบดิจิทลั 
อย่างเหมาะสมตามวัย 

(4) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรยีนให้ผู้เรยีน
เรียนรูด้้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผา่นระบบดจิิทัล 
2. สถานศึกษา 

(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ 
และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆหนงัสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุค๊ (Digital Textbook) 
ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(3) จัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีน 
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผา่น
ระบบดิจิทลั 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลพิเศษ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

6. ครู เปลี่ยน
บทบาทจาก 
“ครูผูส้อน” 
เป็น “Coach” 
ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะ
การเรยีนรู้หรือ
ผู้อ านวยการ
การเรยีนรู ้

3.6 ครู มีการเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “ Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรยีนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรยีนรู ้

n/a ร้อยละ  
80 

การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(1) ส่งเสริม สนบัสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห ์

ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 

(2) จัดให้มีหลักสตูรและกรอบแนวทางในการ
พัฒนาครู ที่เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 

(3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท า
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด
ที่เช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

(6) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(7) ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับความรู้ภาษา 
อังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (Common European 
Framework of Reference forLanguages : CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบ
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 
(Active Learning) 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
ในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) 

7. ครู มีความรู้
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
และเป็น
แบบอย่างด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 



 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                              

                                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

101 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ
แบบ Face - to - Face Training 

(14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความ 
มุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้าน
คุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(15) น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ 
 - พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบ
ดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

 - พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital 
Content) ในสาขาที่ขาดแคลนเช่น การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น 

 - ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบริหาร
จัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภททั้งระบบ 

 - พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

1. สถานศึกษา
จัดการศึกษา
เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายโลก
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(Global Goals 
for sustainable 
Development) 

2. สถานศึกษากับ
องค์กรปกครอง
ท้องถิน่ ภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดบั
พื้นที่ ร่วมมือใน
การจดัการศึกษา 

4.1 ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพเป็นมาตรฐาน
เสมอกัน 
 

n/a - สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ
ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(1) ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีความรว่มมือกับ
องค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ ตลอดจนการก ากบัติดตาม และ
ประเมินผล 

(2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บ
รวบรวม เช่ือมโยงข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวาง
แผนการจดับริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีน 
2. สถานศึกษา 

(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพืน้ท่ี หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนวางแผนการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
เอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท า
แผนการรับนักเรยีนทุกระดบั  

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพืน้ท่ี จัดท าส า
มะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพื่อในไปใช้
ในการวางแผนการจดัการศึกษา 

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพืน้ท่ี ติดตาม 
ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้
ได้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน 

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดบัพ้ืนท่ี ชุมชน 
ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้รว่มกับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดบัพ้ืนท่ี 
สนับสนุนใหผู้้เรยีนที่อยู่ห่างไกลไดเ้ดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

 
 

3. สถานศึกษา
มีคุณภาพและมี
มาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที ่

4.2 สถานศึกษาได้รบัการ
พัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภทขนาด และพื้นท่ี 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4.งบประมาณ 
และทรัพยากร
ทางการศึกษามี
เพียงพอ และ
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึง
ความจ าเป็น
ตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ 
สภาพทาง
เศรษฐกิจ  
และที่ตั้งของ
สถานศึกษา 

4.3 ผู้เรียนทุกคนได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุน อย่างเพียงพอ 
และเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตาม
สภาพพื้นที่ภูมศิาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกจิและ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ส าหรับผู้พิการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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สพม.42 
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5. งบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
และงบลงทุนแก่
สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษา
บริหารงานจดั
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.4 ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
และอุปกรณ์ดิจิทลั 
(Digital Device)เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

n/a ร้อยละ 
100 

การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและ
ทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
บริบทของพ้ืนที่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
(2) ส่งเสริม สนบัสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับ
ต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาด
เล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยเน้นสถานศึกษาระดับ
ต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และ
โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 
(3) ส่งเสริม สนบัสนุนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินสถานศึกษาในทุกมิต ิ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน ทุกกลุม่ 
และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม  
และเพียงพอ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณ
ในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับ
สถานภาพและพื้นท่ี 
(2) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจัดท าแผน
งบประมาณการศึกษาอยา่งอิสระ โดยรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกีย่วข้องในพื้นที่ประกอบการจัดท า
แผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอ
ภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็ก
วัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
(4) ส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนการ จัดท าแผน
งบประมาณ และติดตาม ก ากับ การใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
มีความโปร่งใส 
 
 
 
 

4.5 ครูได้รับการสนบัสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน 

n/a ร้อยละ 
100 

6. น าเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Technology) 
มาเป็นเครื่องมือ
ให้ผู้เรียนไดม้ี
โอกาสเข้าถึง
บริการดา้น
การศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.6. สถานศึกษาน า
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

n/a ร้อยละ 
70 

7. พัฒนาระบบ
การติดตาม 
สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อ
สร้างหลักประกัน
สิทธิการได้รับ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพของ
ประชาชน 

4.7 สถานศึกษามีระบบ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน และการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4.8 สถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน 
และสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรยีนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(1) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบ
โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและ
มีความปลอดภัยสูง 
 (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศกึษามีระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทักษะด้านการรูด้ิจิทัล (Digital Literacy) 
แก่ผู้เรยีน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศกึษาปรับปรุง
พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรยีน ท่ีประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) ในการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
(4) ส่งเสริม สนบัสนุนอุปกรณ์ดจิทิัล (Digital 
Device) ส าหรับผู้เรียน ทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา อย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (5) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจทิัล (Digital 
Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (6) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรยีน
การสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
(Distance Learning Technology: DLT) 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

1. สถานศึกษา 
นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
ด้านความรู้ 
การสร้าง
จิตส านึกด้าน
การผลิตและ
บริโภค ที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 สถานศึกษามีการ 
บูรณาการเรื่องการจัดการ
ขยะแบบมสี่วนร่วมและการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระ
การเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

(1) จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัด
แนวทางการด าเนินทางการให้องคค์วามรู้และ
สร้างจิตส านึกดา้นการผลติและบรโิภคที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 
(2) จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวตักรรม ในรูปแบ บ 
QR CODE และสื่อระบบMultimedia และอื่น ๆ 
(3) จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรยีนคาร์บอนต่ า
และชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคม
คาร์บอนต่ า 
(4) พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
เก็บข้อมูลการลดกา๊ซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะ
เรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบ
การเปรยีบเทียบและการลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
Carbon emission /Carbon Footprint ใน
สถานศึกษาสู่ชุมชน 
(5)  จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map 
เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
(6) พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรูล้ดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
(7) พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้
และแนวทางการจดัการเรียนรู้กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(8) จัดสรรงบประมาณ ด าเนินการตาม Road 
map และแผนปฏิบัติการ 
(9) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์
ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

5.2 นักเรียนเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ มีการขยาย
ผลแหล่งเรยีนรู้ นักเรยีน 
โรงเรียน ชุมชน เรยีนรู ้
ด้านการลดใช้พลังงาน  
การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

2. สถานศึกษา
สามารถน า
เทคโนโลยีมา
จัดท าระบบ
สารสนเทศการ
เก็บข้อมูลด้าน
ความรู้ เรื่อง
ฉลากสเีขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม และ
สามารถน ามา
ประยุกต์ ใช้ใน
ทุกโรงเรียนตาม
แนวทาง 
Thailand 4.0 

5.3 ครู และนักเรยีนสามารถ
น าสื่อนวัตกรรมทีผ่่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ 
ใช้ในโรงเรียน การจดัการ
เรียนรู้ และประยุกต์ ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน และชุมชนได้ 
ตามแนวทางThailand 4.0 

n/a อย่างน้อย
โรงเรียนละ 

1 
นวัตกรรม 

5.4 ครู มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และ
ด าเนินการจัดท างานวิจัย
ด้านการสร้างส านึกด้าน
การผลิตและบรโิภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได ้

n/a โรงเรียน
ร้อยละ 
100 

3. สถานศึกษา
ต้นแบบน าขยะ
มาใช้ประโยชน์
เพื่อลดปรมิาณ
ขยะ  

5.5 สถานศึกษามีการน าขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภณัฑ์ 
และพลังงานเพื่อลดปรมิาณ
ขยะและส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพื่อลดปรมิาณ
คาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

4. สถานศึกษา 
มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้
และสร้าง
จิตส านึกและ
จัดการเรียนรู้
การผลิตและ
บริโภคทีเ่ป็น 
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.6 สถานศึกษาในสังกัดมี
นโยบายและจดักิจกรรม
ให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและ
สร้างจิตส านึกดา้นการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมน าไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

(10) พัฒนายกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผลส่ง
สถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบรโิภค ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มท้ังระบบ  
(11) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ 
บูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรูเ้รื่องการผลติและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ 
(12) พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ 
BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลติภณัฑ์และพลังงาน
และลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้
เผา และลดใช้สารเคมี สูโ่รงเรียนปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(13) ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิง
นิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ า
เสีย ชุมชนผลิตและบรโิภคทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(14) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน 
โรงเรียนไดศ้ึกษาเรยีนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานสง่เสริมการ
บริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
(15) ส่งเสริมแนวทางการจดัการเรียนรู้อาชีพท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศกึษา 
(16) จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน
ในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพ พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศ
ติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบ
รางวัลเกียรติยศ ประชาสมัพันธ์และจัดพมิพ์ 
เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ
สรุปผลรายงาน 

5. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
มีการท านโยบาย
การจัดซื้อจดัจ้าง
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.7 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา 
มีการปรับปรุง พัฒนา
บุคลากร และสถานท่ีให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบ  
มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของ
นักเรียน และชุมชน 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

6. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
มีการปรับปรุง
และพัฒนาเป็น
หน่วยงานตน้แบบ
ส านักงานสีเขียว
(GREEN OFFICE) 
เป็นแบบอย่าง
เอื้อหรือสนับสนุน
การเรยีนรู้ของ
นักเรียนและ
ชุมชน 

  

7. สถานศึกษามี
การบูรณาการ
หลักสตูร กิจกรรม 
เรื่องวงจรชีวิต
ของผลิตภณัฑ์
การผลิตและ
บริโภค สู่การลด
ปริมาณคาร์บอน
ในโรงเรียน 

5.8 นักเรียน สถานศึกษามี
การเก็บข้อมูลเปรยีบเทียบ
การลดปริมาณคาร์บอนได
ออกไซต์ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน  
และข้อมลูของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less 

n/a โรงเรียน
ร้อยละ 
100 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

1. สถานศกึษา หรือ
กลุม่สถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและ
จัดการศึกษา
ครอบคลุมด้านการ
บริหารวิชาการ  
ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบคุคล
และดา้นการ
บริหารงานทั่วไป 

6.1. สถานศึกษาไดร้ับการ
กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็น
อิสระ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศกึษา มีความ
เป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ ์รูปแบบ หน้าท่ี 
อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดแูลของ
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
    (2) วิเคราะห์ หน้าท่ีและอ านาจ องค์ประกอบ 
จ านวนกรรมการ คณุสมบตัิ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาการเลือกประธานและกรรมการ  โดยให้
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของ
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  
    (3) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษาจัดหาเจ้าหนา้ที่เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
สนับสนุนงานด้านธรุการ ด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ และด้านบรหิารงานบุคคล เพื่อมิให้งาน
ดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแกค่รู ผู้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีน 
    (4) วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามคีวามเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา 
    (5) จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรอืกลุ่มสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอสิระในการบริหารจัดการศึกษา 
    (6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรยีนขนาดเล็กมี
ระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
    (7) ยกระดับสถานศึกษาให้เปน็แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
    (8) น าผลการประกันคณุภาพการศึกษามาใช้
ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    (9) ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจดั
การศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามี
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

2. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ต้องปรับเปลีย่น
ให้เป็นหน่วยงาน
ให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัว 
ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา
เป็นหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษา
สามารถจัด
การศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ 

6.2 สถานศึกษา และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย 
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุม 
ทุกต าบล 
 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

6.3 สถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรยีน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา  
 
 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

3. หน่วยงานทุก
ระดับ มีความ
โปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6.4 สถานศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัดทุกระดบั 
มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจดัการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

      (10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
คุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูค้วาม เช่ียวชาญ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติหน้าท่ี 
    (11) กระจายอ านาจให้สถานศกึษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษาอย่างเป็นอิสระในการบริหารและจดั
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบรหิารวิชาการ  
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป โดย
ด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรอืกลุ่มสถานศึกษา  
    (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มี
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพื่อท า
หน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและ
การประกันคณุภาพของสถานศึกษา 
พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา เป็น
หน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
    (2) ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตาม
หลักการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
TransparencyAssessment : ITA) 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
    (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านา“CLUSTERs” 
    (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผน 
บูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 
    (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพ
การศึกษารูปแบบเครือข่ายเช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ศนูย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
    (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
 

6.5 สถานศึกษา หน่วยงาน
ในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

4. หน่วยงานทุก
ระดับมีกระบวนการ 
และวิธีงบประมาณ 
ด้านการศึกษา
เพื่อเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรร
งบประมาณ  
ตรงสูผู่้เรยีน 

6.6 สถานศึกษาทุกแห่งมี
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมลู
ต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะหเ์พื่อวางแผน 
การจัดการเรยีนรูสู้่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(Big DataTechnology) 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

6.7 สถานศึกษาทุกแห่ง 
มีระบบข้อมลูสารสนเทศ 
ที่สามารถใช้ในการวางแผน 
การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

5.หน่วยงานทุก
ระดับ พัฒนา
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Technology) 
มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารและ
การจัดการเรยีน
การสอนอย่าง
เป็นระบบ 

6.8 สถานศึกษา และ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการ
และตดัสินใจ ท้ังระบบ 

n/a ร้อยละ 80 

6.9 สถานศึกษาและ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) 
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจดัการศึกษา 

n/a ร้อยละ 80 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
Based-line 

สพม.42 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรการและแนวทาง 

    (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชน ให้มีความรูค้วามเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบในการบริหารจัดการศึกษา 
   (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธภิาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรยีนและสถานศึกษาโดยตรง 
    (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital 
Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรยีนและสถานศึกษาโดยตรง 
    (3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ 
(Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพื่อ
ลดความซ้ าซ้อนในการจดัสรรงบประมาณ 
    (4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรง
ไปยังผู้เรียน และสถานศึกษาโดยผ่านระบบธนาคาร 
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology 
มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ 
public Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaas และ SaaS 
    (2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology 
มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพ 
ของผูเ้รียนในมิตติ่าง ๆ 
    (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นบริหารจัด
การศึกษาท้ังระบบพร้อมให้บริการ (Services) 
เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลีย่นและบูรณาการ 
    (4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital 
Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรยีนและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึง
การพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกบัความก้าวหน้า
ในอาชีพ ตลอดจน พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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 นักเรียนดี Smart Student  
จุดเน้น 
 ใส่ใจ คุณธรรม  
 ก้าวล ้า วิชาการ  
 งาน ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ 

 

1) นักเรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2) นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  5 สำระหลัก 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  

3) นักเรียนมีผลงำน ด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ และอำชีพ 
1 นักเรียน 1 ผลงำน 

4) นักเรียนมีมำตรฐำนทักษะ และสมรรถนะด้ำน Digital Literacy 
5) นักเรียนมีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ตำมกรอบมำตรฐำน

ควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR  English Literacy 
6) นักเรียนรักงำน ท ำงำนจนส ำเร็จ ใฝ่เรียนรู้  

และร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

 ครูเด่น Smart Teacher  

จุดเน้น 
 เป็นครูด้วยหัวใจ  
 ครูผู้สร้างนวัตกรรม 
 มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 เป็นครูมืออาชีพ 

 

1)  คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์  
1 ครู 1 นวัตกรรม  

2) คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ด ำเนินชีวิต จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

3)  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
เป็นห้องเรียนคุณภำพ  

4) คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดกำรเรียนรู้เชิงรุกเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำร Active Learning /                 
5 STEPs / Coding / STEAM / PBL  

5) คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy: DL) และทักษะกำรสอนภำษำอังกฤษ ตำมกรอบ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR English Literacy  

6) ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีแผนพัฒนำตนเอง มี EID Plan 
เพ่ือพัฒนำตนเอง และพัฒนำงำน 

นโยบาย จุดเน้น ตัวชี วัด ปีการศึกษา 2564  

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 



 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                           

 

                                                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

111 

โรงเรียนดัง Smart School  
จุดเน้น 
 เครือข่าย / ชุมชนร่วมพัฒนา  
 ก้าวหน้าด้วยระบบคุณภาพ  
 พร้อมเพรียงศักยภาพ  

“น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน” 

 
 

1) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง 
2) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
3) โรงเรยีนมีระบบควำมปลอดภัย        
4) โรงเรียนเป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
5) โรงเรียนเป็นโรงเรียน พอเพียง สุจริต คุณธรรม 
6) โรงเรียนจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

(DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี (DLIT) 
7) โรงเรียนมีระบบนิเทศภำยในที่เข้มแข็ง 
8) โรงเรียนส่งเสริมทักษะอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ  

1 โรงเรียน 1 อำชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
9) โรงเรียนมีนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร 
10) โรงเรียนมภีูมิทัศน์ สะอำด ร่มรื่น สวยงำม ปลอดภัย   

“น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน 
 

 ส้านักงานเลิศ Smart Office 
จุดเน้น 
 ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 บริหารด้วยนวัตกรรม 
 น้อมน้าศาสตร์พระราชา 
 มุ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
“น่าอยู่  น่าท้างาน บริการประทับใจ” 

 

 
1) สพม.42 เป็นองค์กรคุณธรรม บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
2) สพม.42 บริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3) สพม.42 ใช้นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร 
4) บุคลำกร สพม.42 ทุกคน มีควำมสำมำรถด้ำนทักษะ

ภำษำอังกฤษ ตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR 
English Literacy และทักษะ Digital Literacy 

5) สพม.42 เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) 
6) สพม.42 เป็นส ำนักงำนน่ำอยู่ มีสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์

สวยงำม สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย “น่ำอยู่ น่ำท ำงำน บริกำรประทับใจ” 
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โมเดลการบริหาร ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (AREA SPM 42) 

 



   แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 4 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง กลุ่ม/
ผู้รับผิดชอบ นโยบาย สพฐ. จุดเน้น 

ก.งบพ้ืนฐาน 

1 บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42   

3,700,000 
ด้ำน

ประสิทธิภำพ 
Smart Area 

บริหำรงำนกำรเงินฯ 
(งบพัฒนำส่วนกลำง) 

2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรตำมนโยบำยเร่งด่วน 500,000 

ด้ำนคุณภำพ
และ

ประสิทธิภำพ 
Smart Area 

นโยบำยและแผน 
(งบพัฒนำส่วนกลำง) 

 รวมงบพื้นฐาน 4,200,000 ร้อยละ 70 
ข. งบตามภาระงาน และจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
1.1 โครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำร 

ด้ำนคุณภำพ 
และ

ประสิทธิภำพ 

Smart Student 
Smart School 

นิเทศ ติดตำม ฯ 
ส่งเสริมฯ 

สถำนศึกษำ 

1.2 โครงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19)  
ในสถำนศึกษำ 

สพฐ. และ
สถำนศึกษำ 

ด้ำน 
ควำมปลอดภัย 

Smart Area 
Smart School 
Smart Teacher 
Smart Student 

ส่งเสริมฯ 
นิเทศ ติดตำม ฯ 

สถำนศึกษำ 

1.3 โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ 
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่  
"ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลำ" 

สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำร 

ด้ำนควำม
ปลอดภัย และ

โอกำส 

Smart School 
Smart Student  

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

1.4 ส่งเสริมกิจกรรมสภำนักเรียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 

30,000  
ด้ำนคุณภำพ 

และ
ประสิทธิภำพ 

Smart Student 
Smart School 

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

1.5 โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ   งบ สพฐ.                   

ด้ำน 
ควำมปลอดภัย  

Smart Student 
Smart School 

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 1  30,000  ร้อยละ 2 

สรุปโครงการ/กิจกรรม บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
และโครงการตามจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ความสอดคล้อง กลุ่ม/

ผู้รับผิดชอบ นโยบาย สพฐ. จุดเน้น 

2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดพ้ืนที่
เป็นฐำน ส่งเสริมทักษะวิชำกำร 
วิชำชีพ เชิงนวัตกรรม และกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

320,000 

ด้ำนคุณภำพ  
ด้ำนโอกำส 

และ
ประสิทธิภำพ 

Smart Student 
Smart School 
Smart Teacher 

 

สหวิทยำเขต 

2.2 โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัย และ
พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 ปีงบประมำณ 2564 

45,000 
ด้ำนคุณภำพ 

และ
ประสิทธิภำพ 

Smart Area 
Smart School 

นิเทศ ติดำม และ
ประเมินผลฯ 

รวมงบประมาณ นโยบายที่  2 365,000 ร้อยละ 20 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ "งำนวันครู 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564" 

81,250 ด้ำนคุณภำพ  
Smart Area 

Smart School 
Smart Teacher 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

3.2 โครงกำรคัดเลือกครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำยกย่องเชิดชูเกียรติ
และรับรำงวัลเกียรติยศ "ครูดี 
ศักดิ์ศรี สพม.42 ปีกำรศึกษำ 2563" 

25,700 ด้ำนคุณภำพ  
Smart Teacher 

Smart Area 
Smart School 

กลุ่มพัฒนำครฯู 

3.3 โครงกำรพัฒนำผู้เรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำม
เป็นเลิศ ด้ำนทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ และมีทักษะควำมรู้
ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปีงบประมำณ 2564 

123,500 
ด้ำนคุณภำพ 

และ
ประสิทธิภำพ 

Smart Student 
Smart Teacher 

Smart Area 
Smart School 

นิเทศ ติดดำม และ
ประเมินผลฯ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ความสอดคล้อง กลุ่ม/

ผู้รับผิดชอบ นโยบาย สพฐ. จุดเน้น 
3.4 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนอำชีพ ด้ำนทักษะควำม
เข้ำใจ และกำรใช้ดิจิตัล (Digital 
Literacy) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

36,800 
ด้ำนคุณภำพ 

และ 
ประสิทธิภำพ 

Smart Teacher 
Smart School 
Smart Area 

นิเทศ ติดำม และ
ประเมินผลฯ 

3.5 เสริมสร้ำงศักยภำพรองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำบรรจุใหม่สู่มืออำชีพ 39,500 ด้ำนคุณภำพ  Smart Teacher พัฒนำครูฯ  

3.6 โครงกำรพัฒนำครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
สู่กำรเป็นครูมืออำชีพ   

87,900 ด้ำนคุณภำพ  Smart Teacher พัฒนำครูฯ 

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 3 394,650 ร้อยละ 22 

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำเรียนรวม ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
42 ปีงบประมำณ 2564 

25,000 ด้ำนโอกำส  
Smart Student 
Smart School 
Smart Area 

นิเทศ ติดตำมฯ 

4.2 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำน
บริหำรงบประมำณด้วยงำน
ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

35,560 
ด้ำนโอกำส 

และ
ประสิทธิภำพ 

Smart School 
Smart Area 

ตรวจสอบภำยใน 

4.3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ นวัตกรรม 
และระบบบริหำรจัดกำรตำมบริบท
ของพ้ืนที โรงเรียนขนำดเล็ก 
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
โรงเรียนประชำรัฐ และ 
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง" 

งบ สพฐ. 
ด้ำนโอกำส 

และ 
ประสิทธิภำพ 

Smart School 
Smart Area 

นิเทศ ติดตำมฯ 
นโยบำยและแผน 

4.4 โครงกำร พัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ กำรรำยงำนผล 
กำรติดตำม และประเมินผล 

50,000 
ด้ำนโอกำส 

และ
ประสิทธิภำพ 

Smart Area 
Smart school 

นโยบำยและแผน  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ความสอดคล้อง กลุ่ม/

ผู้รับผิดชอบ นโยบาย สพฐ. จุดเน้น 
4.5 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดตั้ง 

จัดสรร และบริหำรงบประมำณ 
เพ่ือกำรศึกษำ 

50,000 
ด้ำนโอกำส 

และ
ประสิทธิภำพ 

Smart Area 
Smart school 

นโยบำยและแผน  

4.6 อบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบบัญชี
ออนไลน์ของสถำนศึกษำในสังกัด 60,900 

ด้ำนโอกำส 
และ

ประสิทธิภำพ 

Smart School 
Smart Area 

ตรวจสอบภำยใน 

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 4 221,460 ร้อยละ 12 

5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 โครงกำร ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
"โรงเรียน น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน" 

30,000 
ด้ำนควำม

ปลอดภัย และ
ประสิทธิภำพ 

Smart Area 
Smart school 
Smart Student 
Smart Teacher 

คณะบริหำร  
สพม.42 

5.2 พัฒนำงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
สนองพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ (อพ.สธ.) 

นอกงบประมำณ ด้ำนควำม
ปลอดภัย  

Smart School 
Smart Area 

ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ และ

อ ำนวยกำร 

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 5 30,000 ร้อยละ 2 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

6.1 โครงกำรทบทวนยุทธศำสตร์ ทิศทำง
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 และ 2565 

150,000 
ด้ำนคุณภำพ 

และ
ประสิทธิภำพ 

Smart Area 
Smart School 

นโยบำยและแผน 
  - กำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ 2564 

  - ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำน
โครงกำร-กิจกรรม (eMENSCR) 

6.2 โครงกำรซักซ้อมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก (Mock Assessment) แก่
สถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  
ที่รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

3,500 ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

Smart school 
Smart Teacher 
Smart Student 

 

นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ความสอดคล้อง กลุ่ม/

ผู้รับผิดชอบ นโยบาย สพฐ. จุดเน้น 
6.3 โครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ร่วมพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

207,000 ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

Smart Area 
Smart School 

 
อ ำนวยกำร 

6.4 พัฒนำสภำพแวดล้อม สพม. 42 
"น่ำอยู่ น่ำท ำงำน บริกำรประทับใจ" 

152,390 
ด้ำนคุณภำพ

และ
ประสิทธิภำพ 

Smart Area 
Smart School 
Smart Teacher 
Smart Student 

คณะบริหำร  
สพม.42 

 

   - ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพม.42  

   - กิจกรรม 5 ส 

   - เฟิร์ม & ฟิต เพื่อพิชิตสุขภำพที่แข็งแรง 

   - พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ควำมรู้ และกำรบริกำร (KM,  One Stop 
Service และ Service Mine)  

  - พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำม
ประเมินผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ของ สพฐ มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
(KRS) คุณธรรมควำมโปร่งใส (ITA) และ
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

6.5 โครงกำรประชุมสัมมนำเพ่ือเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนภำยใน
องค์กรสู่เป้ำหมำย 

90,000 ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

Smart Area อ ำนวยกำร 

6.6 โครงกำร นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 
โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน เพ่ือกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 

80,000 
ด้ำนคุณภำพ

และ
ประสิทธิภำพ 

Smart Area 
Smart School 
Smart Teacher 
Smart Student 

นิเทศ ติดตำม ฯ 
และ ก.ต.ป.น.  

6.7 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ตำมกฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561
ปีงบประมำณ 2564 

76,000 ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

Smart School นิเทศ ติดตำมฯ 

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 6 758,890 ร้อยละ 42 
รวมงบประมาณนโยบาย 1-6 1,800,000 ร้อยละ 30 

รวมงบประมาณบริหารจัดการ สพม.42 6,000,000 (หกล้านบาทถ้วน) 
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ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุทัยธำนี ได้พิจำรณำอนุมัติให้กำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร จ ำนวน 8 โครงกำร ส ำหรับสถำนศึกษำในจังหวัดอุทัยธำนี สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ดังนี้ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

หมายเหตุ 
นโยบาย สพฐ. จุดเน้น 

1 ตลำดนัดควำมรู้และนิทรรศกำรแสดงผลงำน
โรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดอุทัยธำนี   300,000 

พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรยีน 

Smart School 
Smart student 
Smart teacher 

 

2 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 1,000,000 
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรยีน 
Smart School 
Smart student 

 

3 แข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษำ
จังหวัดอุทัยธำนี 

600,000 
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรยีน 
Smart student 

 

4 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย 200,000 
จัดกำรศึกษำ

เพื่อควำมมั่นคง 
Smart School 
Smart student 

 

5 เปิดโลกกว้ำงสร้ำงเส้นทำงสู่อำชีพ 200,000 สร้ำงโอกำสฯ 
Smart School 
Smart student 

 

6 แข่งขันกีฬำ-กรีฑำนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษำ 
จังหวัดอุทัยธำนี สหวิทยำเขตสะแกกรัง 

200,000 
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรยีน 
Smart student 

 

7 แข่งขันกีฬำ-กรีฑำนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษำ 
จังหวัดอุทัยธำนี สหวิทยำเขตพนำรักษ์ 

200,000 
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรยีน 
Smart student 

 

8 แข่งขันกีฬำ-กรีฑำนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษำ 
จังหวัดอุทัยธำนี สหวิทยำอู่ไท 

200,000 
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรยีน 
Smart student 

 

 รวมงบประมาณ 2,900,000 (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

 

งบประมาณได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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1. โครงการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงำน          :  พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ลักษณะโครงกำร       โครงกำรงำนประจ ำ     

   โครงกำรตอบสนองตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ 
  โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  :  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ (งบพัฒนำส่วนกลำง) 
สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ.     :  6. ด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
สอดคล้องจุดเน้น สพม.  :  SMART AREA 
ระยะเวลำด ำเนินกำร        :  1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564  

1. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรก ำกับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมกำรจัด

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยมีเป้ำหมำยหลักอยู่ที่กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่ประชำกร 
วัยเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ซึ่งเป็นไปตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542  

กำรบริหำรงำนส ำนักงำน (Office Management) คือ เทคนิคที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ โดยต้องอำศัยปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ คน อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ทุน ระบบงำน ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้สำมำรถ
ก ำหนดขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรบริหำรงำน เช่น กำรวำงแผน กำรจัดองค์กร กำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม ดูแล รวมถึง 
กำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำน โดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ด้วยกำรวำงแผน 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน (งบประจ ำ) เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย และ 
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ด ำเนินงำนเป็นไป 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2.2 เพ่ือให้บุคลำกรได้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำย 
2.3 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีงบประมำณเพียงพอในกำรบริหำรจัดกำร 

ตำมภำรกิจงำนประจ ำ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 จ ำนวน 62 คน ได้รับกำรส่งเสริมให้
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงทั่วถึง 
  3.1.2 ระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 ได้รับกำรพัฒนำ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และพร้อมให้บริกำรสถำนศึกษำ 
  3.2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้อง 
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4.  ขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินโครงการ             

ที ่ กิจกรรม 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ประชุมคณะบริหำรฯ เพ่ือวิเครำะห์สภำพควำม
จ ำเป็นในกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีที่ผ่ำนมำ 
และควำมต้องกำรที่จะพัฒนำในปีปัจจุบัน                    

2 ส ำรวจควำมต้องกำร                      
3 ด ำเนินกำรจัดหำ จัดซื้อ/จ้ำง                  
4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน                   

 
 

 

5.  ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
 5.1 ผลผลิต (Outputs) 
  5.1.1 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  5.1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีสภำพเหมำะสมพร้อมให้บริกำร 
 5.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  5.2.1 บุคลำกรในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้รับกำรบริกำรที่มีคุณภำพ สะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ 
  5.2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ผลผลิต   
1 ต.ค. 2563 

ถึง 
30 ก.ย. 2564 

1. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ มีสภำพเหมำะสม
พร้อมให้บริกำร 

1. ผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร ตำม
ภำรกิจงำนประจ ำ 

ระดับดี 

ผลลัพธ์ 
1. บุคลำกรในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ ไดรับกำร
บริกำรที่มีคุณภำพ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ 

 
2. ระดับควำมพึงใจ
ของผู้รับบริกำร 

 
ระดับดขีึ้นไป 

 
1 ต.ค. 2563 

ถึง 
30 ก.ย. 2564 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ มีระบบกำร

บริหำรจัดกำรที่ดี มีคุณภำพตำมมำตรฐำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. ระดับคุณภำพ
มำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ระดับดีข้ึนไป 
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7. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงิน  
 โครงกำรนี้ใช้งบประมำณทั้งหมด   3,700,000  บำท   (สำมล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) 
   
ทรัพยากรโครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
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8.  การติดตามและประเมินผล   
ล าดับ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 ผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ตำมภำรกิจงำนประจ ำ 

ประเมินผลงำน 
สรุปรำยงำน 

แบบรำยงำน 

2 ระดับควำมพึงใจของผู้รับบริกำร สอบถำม แบบสอบถำม 
3 รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ สรุปรำยงำน แบบรำยงำน 

                       
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 9.1 กำรบริหำรจัดกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

9.2 บุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมภำรกิจงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย  
 9.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีงบประมำณเพียงพอในกำรบริหำรจัดกำร 
ตำมภำรกิจงำนประจ ำ  
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  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามนโยบายเร่งด่วน 

แผนงำน : พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ลักษณะโครงกำร       โครงกำรงำนประจ ำ     

   โครงกำรตอบสนองตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ 
   โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มนโยบำยและแผน (งบพัฒนำส่วนกลำง) 
สอดคล้องกับนโยบำย :     5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สอดคล้องจุดเน้น สพม. : SMART AREA / SMART SCHOOL/SMART PRINCIPAL 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       :  1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564   

 

1. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล             
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
เป็นไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)   แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  และยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย นโยบำย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 2) ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  4) ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ   
5) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ 6) ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำร
จดักำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงบประมำณ (งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) และบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดรับกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือเป็นกำรเตรียมกำรรองรับกำรปรับนโยบำย และ/หรือ  
เพ่ิมจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 42  
จึงต้องกันเงินงบประมำณส่วนหนึ่งไว้เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยเร่งด่วน และอีกประกำรหนึ่ง ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 อำจมีโครงกำรที่เห็นว่ำมีประโยชน์ หรือแก้ปัญหำระหว่ำงปีก็ใช้เงินงบประมำณ
ส่วนนี้บริหำรจัดกำร 
                       

2.   วัตถุประสงค์                    
 2.1 เพ่ือเตรียมกำรรองรับนโยบำยเพิ่มเติมระหว่ำงปีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 2.2 เพ่ือเตรียมกำรแก้ปัญหำที่อำจเกิดข้ึนระหว่ำงปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 
                       

3.  เป้าหมาย                    
 3.1 เชิงปริมาณ                   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จัดท ำโครงกำรสนองนโยบำยเพ่ิมเติมระหว่ำงปี 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้ครบตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ตำมนโยบำย     
 3.2  เชิงคุณภาพ                   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 บริหำรจัดกำรสนองนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4.  ขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินโครงการ            

ที ่ กิจกรรม 
ไตรมาสที ่

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที ่

3 
ไตรมาสที ่ 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ผู้รับผิดชอบโครงกำรบันทึกขอใช้เงินผ่ำนกลุ่ม
นโยบำยและแผน             

2 กลุ่มนโยบำยและแผน เสนอ ผอ.อนุมัติ และ
แจ้งกลับเจ้ำของโครงกำร             

                       

5.  ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ                
 5.1  ผลผลิต (Outputs)                 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จัดท ำโครงกำรสนองนโยบำยเพ่ิมเติมระหว่ำงปี 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้ครบตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ตำมนโยบำย     
 5.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)                 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 บริหำรจัดกำรสนองนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ        
                       

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ผลผลิต      
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 จัดท ำโครงกำรสนองนโยบำยเพิ่มเติม
ระหว่ำงปีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ได้ครบตำมกลยุทธ์ จุดเน้น นโยบำย 

จ ำนวนโครงกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ
และด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ 

100% 

1 ต.ค.2563 
ถึง 

30 ก.ย.2564 
 

ผลลัพธ์     
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 บริหำรจัดกำรสนองนโยบำย กลยุทธ์ 
จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ระดับควำมส ำเร็จของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ 

ระดับ 4 

               

7. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด  
โครงกำรนี้ใช้งบประมำณทั้งหมด   500,000  บำท   (ห้ำแสนบำทถ้วน) 

  เงินงบประมำณ      500,000  บำท    
  เงินนอกงบประมำณ          -       บำท  
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7.1 ทรัพยากรโครงการ  
 ทรัพยำกรโครงกำร (สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตำมนโยบำยเร่งด่วน  

กรณีท่ีไม่มีงบประมำณรองรับ ตำมที่จ่ำยจริง 
- - 500,000 

2 ค่ำครุภัณฑ์ กรณีหน่วยละไม่เกิน 5,000 บำท - -  
 รวมทั้งสิ้น   500,000 

7.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายการ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
บันทึกขอใช้เงินผ่ำนกลุ่ม
นโยบำยและแผน 

     -           -                   -                   -      

2. กลุ่มนโยบำยและแผน 
เสนอ ผอ.อนุมัติ และแจ้ง
กลับเจ้ำของโครงกำร 

  150,000      100,000       150,000       100,000    

รวม   150,000     100,000      150,000      100,000    

500,000 
 

8.  การติดตามและประเมินผล   
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 จ ำนวนโครงกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ และ โดยกำรนับ บัญชีคุมงบประมำณ 
  ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ   โครงกำร 
2 ระดับควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ วัดผลควำมส ำเร็จ แบบประเมิน 
  กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ในกำร  ตำมตัวชี้วัด   
  ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ     

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จัดท ำโครงกำรได้ครอบคลุมทุกจุดเน้น 
9.2 กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
9.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 บริหำรจัดกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำย สพฐ. 
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      แผนงานพื้นฐาน 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
      แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      

แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้ำหมำยที่ 1 : ด้ำนควำมมั่นคง 

(1) เป้ำหมำย บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ 
(2)  ประเด็น  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
(3)  อธิบำยควำมสอดคล้อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำให้

สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งมี
แผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงของสังคม ประเทศชำติ และแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ  
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำ
กระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับ
สนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้
ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ในระยะยำวต่อไป 

แผนระดับที่ 2 (เฉพำะท่ีเกี่ยวข้อง)  

 ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน ควำมมั่นคง. 

ประเด็นหลัก  ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นย่อย  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
เป้ำหมำย  ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อก ำรบริหำร และพัฒนำประเทศ 
ตัวชี้วัด ดัชนีควำมสุขของประชำกรไทย 

 ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน กำรศึกษำ 

ประเด็นหลัก ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ประเด็นย่อย กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้ำหมำย ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัย และภูมิใจในชำติ 
ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขควำมมั่นคงในปัจจุบัน 
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 ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) 

ประเด็นหลัก คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำง และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
เป้ำหมำย คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติ และพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม 
ตัวชี้วัด  ระดับควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขควำมมั่นคงในปัจจุบัน 

 ควำมสอดคล้องกับแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565)  

นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
กลยุทธ์ (3) พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของ คน ชุมชน พื้นที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรเฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหำควำมม่ันคงโดยเฉพำะภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจน
มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ๆ ในอนำคต รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อันเกิดจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  

 ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

นโยบำยหลัก 1. กำรปกป้อง และเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
                      2. กำรสร้ำงควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ 

3. กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบำยเร่งด่วน กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอำสำ มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่กำรด ำเนินชีวิต 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และคุณภำพชีวิต เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด ยกระดับกำรศึกษำ และพัฒนำก ำลังแรงงำนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

     ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์และสร้ำงสังคมพอเพียง 

 ตัวชี้วัด ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (HAI) 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดอุทัยธำนี 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมมั่นคง กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด จ ำนวนผู้ติดยำเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ ประชำกร 1,000 คน (ลดลง) 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ                                      

1.1 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
1. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของนักเรียนซึ่งเป็นพลังของชำติ ให้นักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม รักควำมเป็นไทย มีคุณลักษณะทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม ใช้กลไกควำมร่วมมือให้เกิดเป็นสังคม
เอ้ืออำทร มีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดี มีระดับกำรพัฒนำทุกด้ำน ยกระดับคุณภำพชีวิตของนักเรียน เสริมสร้ำงอัตลักษณ์
ทำงวัฒนธรรม และเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ให้งอกงำม เทียบเท่ำอำรยประเทศ สร้ำงควำมตระหนัก และ
ส่งเสริมควำมเป็นไทยสู่อำเซียน ควำมเป็นพลเมืองตำมวิถีประชำธิปไตย และค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร เพ่ือให้นักเรียน
เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชำติต่อไปในอนำคต  

ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จึงได้ก ำหนดจัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นให้ทุกสถำนศึกษำในสังกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน 
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีจิตสำธำรณะ มีทัศนคติเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม บนพ้ืนฐำนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมน ำไปสู่กำรปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดแนวคิดในกำรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่ำงยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมภูมิใจในท้องถิ่น มีวิถีชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม ผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี  
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำศำสตร์พระรำชำบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชำติ 

3.1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม    
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีสมรรถนะ และลักษณะที่พึงประสงค์  

3.2.2 สถำนศึกษำในสังกัด น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และศำสตร์พระรำชำ  
ไปประยุกต์ใช้ในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
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4. ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินโครงการ 

ที ่ กิจกรรม 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่2 ไตรมาสที3่ ไตรมาสที่4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 แจ้งนโยบำย จุดเน้น กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 ให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบ             

2 มอบหมำยทุกโรงเรียนด ำเนินกิจกรรมตำม
นโยบำย ที่ 1 นักเรียนดี (Smart Student) 
จุดเน้นที่ 1 ใส่ใจคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมที่
หลำกหลำยตำมบริบทของโรงเรียน             

3 มอบศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ บริหำร
โครงกำร นิเทศ ติดตำม และประเมินผล             

4 สรุป และรำยงำนผลให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ             
 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

5.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีสมรรถนะ และลักษณะ
ที่พึงประสงค์  

5.2 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง / ศำสตร์พระรำชำ  
ไปประยุกต์ใช้ในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
 

6. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงิน  

 งบประมำณสถำนศึกษำ 
   
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 นักเรียน ครู บุคลำกร ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ 

7.2 นักเรียน ครู บุคลำกร ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ด ำเนินวิถีชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.2 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 
 

1. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และองค์กำรอนำมัยโลกได้

ประกำศให้กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุขระหว่ำง
ประเทศ และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดได้ทวีควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้น เกิดกำรแพร่ระบำดระลอก 2 ขยำยวง
กว้ำงมำกขึ้น และรวดเร็ว ซึ่งอำจส่งผลให้บุคลำกรของสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง เกิดควำมตระหนก และวิตก
กังวลต่อกำรแพร่ระบำดของโรค กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดมำตรกำรกำรควบคุมร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข
โดยให้สถำนศึกษำถือปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำงเข้มข้นเพ่ือเป็นกำรป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดในสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เล็งเห็น และตระหนักถึงควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ในกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด 19 จึงได้จัดท ำโครงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ในสถำนศึกษำนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดรับทรำบและถือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำรองรับสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด 19 

2.2 เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดจัดท ำแผนเผชิญเหตุรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19  
ในสถำนศึกษำ  

2.3 เพ่ือส่งเสริมสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19  

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมำณ 
สถำนศึกษำในสังกัด 58 แห่ง ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรคโควิด 19 
3.2 เชิงคุณภำพ 

สถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด 19 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4. ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินโครงการ 

ที ่ กิจกรรม 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่2 ไตรมาสที3่ ไตรมาสที่4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 แจ้งนโยบำย สื่อสำร ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับ
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และนักเรียน ด้วย
วิธีกำรที่เหมำะสม             

2 ส ำรวจควำมพร้อมกำรเข้ำถึงกำรเรียนของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ด้ำนอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด             

3 มอบหมำยทุกโรงเรียนด ำเนินกิจกรรมตำม
มำตรกำร และแนวทำงกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด 19             

4 มอบผู้รับผิดชอบระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ดูแลช่วยเหลือ 
สนับสนุน ครู และบุคลำกร ให้ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรและแนวทำงได้อย่ำงเหมำะสม มี
ประสิทธิภำพ             

5 สรุป และรำยงำนผลให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ             

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ระดับควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ใน
สถำนศึกษำ  
 
6. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงิน  

 งบประมำณจำก สพฐ.  
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จ ำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในภำพรวมของประเทศลดลง    
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1.3 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ "ระบบดี มีภมูิคุ้มกนั ทันเวลา" 

 
1. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  ตำมนโยบำยและจุดเน้นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญของ
กำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้วยระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน กล่ำวคือ 
กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล กำรคัดกรองนักเรียน กำรส่งเสริมและพัฒนำ กำรป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข และ 
กำรส่งต่อ จึงก ำหนดนโยบำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด 
ด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนควบคู่กับระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในระบบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมปกติให้มี
ควำมเข้มแข็งและมีคุณภำพ เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร พร้อมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและเผยแพร่ต่อสำธำรณชนในโอกำสต่ำง ๆ อำทิ กำรประกำศปีแห่งกำรช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สัปดำห์
แห่งกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต กำรป้องกันสถำนกำรณ์ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ กำรพัฒนำ
วินัยเชิงบวก รวมถึงกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่หลำกหลำย นอกจำกนี้ผลกำรวิจัยที่เกี่ยวกับ
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด ำเนินมำตั้งแต่ปี 2542 พบว่ำนักเรียนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนระบบ 
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ ด้ำนกำรได้รับโอกำสในกำรพัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ ได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงและรอบด้ำนส่งผลให้นักเรียนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  
  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกำรด ำเนินงำนในโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง เข้มแข็ง
และมีคุณภำพ ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่โรงเรียนที่มีควำมตั้งใจและมีผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ดี ด้วยกำรประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรณชน ตลอดจนพัฒนำให้
สถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ ง ไปสู่กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ำยทอดและช่วยเหลือกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขยำยผลสู่สถำนศึกษำอ่ืนๆ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 42 จึงจัดท ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมำณ 2560 นี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนให้มีควำมต่อเนื่อง  
และเข้มแข็ง   

2.2 เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่โรงเรียนที่มีผลงำนด้ำนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ศูนย์กำรเรียนรู้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้และวิธีกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่โรงเรียน  
อ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

2.4 เพ่ือเผยแพร่ผลงำนของโรงเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรณชน   
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3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
(1)  โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูแนะแนวในสังกัด จ ำนวน 

58 โรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย 
(2) โรงเรียนที่มีผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำ

จังหวัดอุทัยธำนี และ ประจ ำจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเป็น 3 ขนำด ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และใหญ่ รวม 6 แห่ง       
(3) นักเรียนที่มีปัญหำด้ำนควำมยำกจน เสี่ยงต่อกำรออกจำกระบบกำรศึกษำกลำงคัน ปัญหำ ยำเสพติด 

กำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนปัญหำทำงสังคมอ่ืนๆ ได้รับกำรช่วยเหลือให้ศึกษำจนจบจำกระบบกำรศึกษำ  
อย่ำงน้อยโรงเรียนละ 1 รำย  รวม 58 รำย    

3.2 เชิงคุณภาพ 
(1) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง และเข้มแข็ง  

(2) โรงเรียนที่มีผลงำนด้ำนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(3) จ ำนวนนักเรียนออกจำกระบบกำรศึกษำกลำงคันลดลง 

4. ขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินโครงการ 

ที ่ กิจกรรม 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่2 ไตรมาสที3่ ไตรมาสที่4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 แจ้งนโยบำย จุดเน้น กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 ให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบ             

2 มอบหมำยทุกโรงเรียนด ำเนินกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             

3 มอบผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
และศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ              

4 ส่งเสริมให้ศูนย์กำรเรียนรู้ระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอด
ควำมรู้และวิธีกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ               

5 เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่โรงเรียน
ด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น และจัดเวทีแสดงผลงำนพร้อมมอบ
รำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ             

6 สรุป และรำยงำนผลให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ             
 



 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                           

                                                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

135 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

5.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องและเข้มแข็ง 
5.2 ร้อยละ 100 นักเรียนในสังกัดได้รับกำรดูแลช่วยเหลือจำกกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของโรงเรียนอย่ำงทั่วถึงและรอบด้ำน 

5.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มโีรงเรียนที่มีผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำจังหวัดอุทัยธำนี และ ประจ ำจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเป็น 
3 ขนำด ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และใหญ่ รวม 6 แห่ง 

5.4 อัตรำกำรออกกลำงคัน ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ลดลง       
 
6. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงิน  

 งบประมำณสถำนศึกษำ และงบประมำณจำก สพฐ. 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนที่มีปัญหำด้ำนควำมอยำกจนเสี่ยงต่อกำรออกจำกระบบกำรศึกษำกลำงคัน ปัญหำยำเสพติด  
กำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนปัญหำทำงสังคมอ่ืน ๆ ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือจนจบกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ   
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1.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 สภำนักเรียน  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้บทบำทหน้ำที่ตำมหลักวิถีประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงควำมเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพกฎ กติกำ ฝึกกำรเป็นผู้น ำ  
ผู้ตำมที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชำติ  ห่ำงไกลยำเสพติด ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะต่ำง ๆ เช่น กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรเห็นคุณค่ำของตนเอง กำรรู้จัก
เห็นใจผู้อ่ืน กำรเคำรพในเสียงส่วนใหญ่ รับฟังควำมคิดเห็นเสียงส่วนน้อย เห็นและรู้คุณค่ำศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
กำรตระหนัก ในควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม กำรสร้ำงสัมพันธภำพและรู้จักสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม กำรตัดสินใจแก้ปัญหำ
โดยสันติวิธี รวมทั้ง กำรมีทักษะในกำรควบคุมอำรมณ์สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สภำนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้วยกิจกรรม 
สภำนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ตำมมำตรกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินกิจกรรมของสภำนักเรียน 
 2.2 เพ่ือให้คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำมำรถด ำเนินงำนสภำนักเรียนร่วมกับ
สถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
 2.3 เพ่ือให้คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ค่ำนิยม 12 ประกำร  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
       3.1.1 ประธำนสภำนักเรยีนหรือกรรมกำรสภำนักเรียน โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 58 คน 
                3.1.2  ครูที่รับผิดชอบงำนสภำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 58 คน  
 3.2 เชิงคุณภำพ     
               3.2.1 คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนิน
กิจกรรม       

 3.2.2 คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำมำรถด ำเนินงำนของสภำนักเรียนอย่ำงเป็น 
ระบบและมีประสิทธิภำพ  
      3.2.3 คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ค่ำนิยม 12 ประกำร  
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4. ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินโครงการ 

ที ่ กิจกรรม 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่2 ไตรมาสที3่ ไตรมาสที่4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 แจ้งนโยบำย จุดเน้น กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 ให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบ             

2 มอบหมำยทุกโรงเรียนด ำเนินกิจกรรมส่งเสริม
สภำนักเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
และครูที่ดูแลงำนสภำนักเรียน             

3 มอบผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
และศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ              

6 สรุป และรำยงำนผลให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ             
 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

5.1 ร้อยละของสภำนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
5.2 ร้อยละของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน มีควำมสำมำรถด ำเนินงำนสภำนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำ 

อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
5.3 ร้อยละของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ค่ำนิยม 12 ประกำร 
 
6. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงิน  
 งบพัฒนำจำก สพม.42 จ ำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระดับควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำง

คุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม สภำนักเรียน อยู่ในระดับที่พัฒนำขึ้นจำก
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
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1.5 โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยรัฐบำลได้ก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ ที่หน่วยงำนทุกภำคส่วนต้อง
ร่วมมือกันในกำรควบคุม ป้องกันและปรำบปรำม และแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรป้องกันกลุ่ม 
ผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยำวชน และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
ชุมชน สังคมในกำรควบคุมพ้ืนที่/ปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เอ้ือต่อกำรแพร่ระบำดยำเสพติด และเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำย
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดบังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพำะกำรส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนให้มีคุณลักษะที่พึง
ประสงค์และห่ำงไกลยำเสพติด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  42 จึงได้จัดท ำโครงกำรป้องกัน แก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมนโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมปัญหำยำเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ยำเสพติด ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยำเสพติด และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมสถำนศึกษำในสังกัดส่งเสริมหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ปฏิบัติหน้ำที่เฝ้ำระวังปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ และเป็นแกนน ำในกำรจัดกิจกรรมป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
       สถำนศึกษำในสังกัด 58  โรงเรียน  จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

3.2 เชิงคุณภำพ     
               นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยำเสพติด และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองให้
ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 
 

4. ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินโครงการ 

ที ่ กิจกรรม 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่2 ไตรมาสที3่ ไตรมาสที่4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 มอบหมำยทุกโรงเรียนด ำเนินกิจกรรมป้องกัน
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำผ่ำน
กิจกรรมที่หลำกหลำย             

2 มอบผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
และศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ              

3 สรุป และรำยงำนผลให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ             
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

5.1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ยำเสพติด ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยำเสพติด และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 

5.2 ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดส่งเสริมหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด  
5.3 ร้อยละของนักเรียนแกนน ำปฏิบัติหน้ำที่เฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ และ/หรือ เป็นแกนน ำ

ในกำรจัดกิจกรรมป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 

6. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงิน  
 งบประมำณจำก สพฐ. 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัดงำนเฝ้ำระวังและบ ำบัดยำเสพติดตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ มีกำรพัฒนำในระดับดีขึ้น 
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      แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  
   แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      
แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้ำหมำยที่ 2 : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(1) เป้ำหมำย ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 
(2)  ประเด็น  2 อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
(3)  อธิบำยควำมสอดคล้อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำให้

สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งมี
แผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมี
เป้ำหมำยให้ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และอ่ืน ๆ ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยพัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรง
ตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และกำรพัฒนำประเทศ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ 

แผนระดับที่ 2 (เฉพำะท่ีเกี่ยวข้อง)  
 ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

ประเด็นหลัก  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นย่อย   รูปแบบและระบบกำรเรียนรู้   
เป้ำหมำย  คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21    
                สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
                มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน กำรศึกษำ 
ประเด็นหลัก มุ่งควำมเป็นเลิศ และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นย่อย กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้ำหมำย กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ และแนวทำงกำรจัดกำร   
             เรียนรู้เชิงรุก และกำรวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียน  
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่  
          ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสำธำรณชนว่ำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ และบรรลุเป้ำประสงค์ 
          ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ 
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 ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) 
ประเด็นหลัก คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำง และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
เป้ำหมำย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

                  อย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด  อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 

 ควำมสอดคล้องกับแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565)  
นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
กลยุทธ์ (3) พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของ คน ชุมชน พื้นที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรเฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหำควำมม่ันคงโดยเฉพำะภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจน
มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ ในอนำคต รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อันเกิดจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
 ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

นโยบำยหลัก กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบำยเร่งด่วน กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1) สัดส่วนผู้เข้ำเรียนสำยอำชีพเมื่อเทียบกับสำยสำมัญ 

2) ร้อยละของผู้เรียนในระบบทวิภำคี/สหกิจศึกษำเพ่ิมข้ึน 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และคุณภำพชีวิต เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด ยกระดับกำรศึกษำ และพัฒนำก ำลังแรงงำนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 
     ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์และสร้ำงสังคมพอเพียง 

 ตัวชี้วัด ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (HAI) 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดอุทัยธำนี 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมมั่นคง กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ                                      

2.1 โครงการการวางแผนและบริหารจัดการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน  
ส่งเสริมทักษะวิชาการ และวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

 

1. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรไว้ในมำตรำ 39 ว่ำ “ให้กระทรวงกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำทั้ง
ด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป ไปยังคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยตรง….” ดังนั้นหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ 
กำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำทั้ง 4 ด้ำนจำกกระทรวง จึงได้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จำกข้อก ำหนดดังกล่ำว โรงเรียนหรือสถำนศึกษำจึงมีอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบกำร
บริหำรงำนด้ำนบริหำรทั่วไป วิชำกำร บริหำรงำนบุคคล และงบประมำณเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ ในขณะเดียวกันต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่สถำนศึกษำตั้งอยู่ 
โดยสถำนศึกษำแต่ละแห่งต้องก ำหนดเป้ำหมำยของตนเองในกำรพัฒนำผู้เรียน ให้เป็นทั้งคนดี คนเก่ง และคนมี
ควำมสุข ณ ระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน และชุมชน ควำมดี ควำมเก่ง และควำมสุขของ
ผู้เรียนในแต่ละพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ที่สถำนศึกษำตั้งอยู่ อำจแตกต่ำงกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี และควำมคำดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรศึกษำ ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบของ
สถำนศึกษำ ซึ่งได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกรรมกำรสถำนศึกษำ จึงต้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริบทของชุมชน และบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน ทั้งบริบททำง
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เทคโนโลยีทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่ำวสถำนศึกษำจึงต้องใช้วิธีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  (School – Based 
Management = SBM) ประกอบกับกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนขึ้น  ด้วยกำรสร้ำงและพัฒนำ “ทุนมนุษย”์ ให้เข้มแข็งมีพลังพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม
สู่ควำมม่ันคงของประเทศในอนำคต กำรจัดกำรศึกษำจำกนี้ไปจะเป็นกำรมองหำศักยภำพที่แท้จริงของทุกภำคส่วน
ของสังคมทั้งปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยใน ที่สำมำรถเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนกำรศึกษำให้คนไทยได้รู้จัก
ศักยภำพของตนเอง ศักยภำพของผู้อ่ืน รู้เท่ำทัน และสำมำรถแข่งขันได้ในประชำคมโลก กำรจัดกำรศึกษำจะยึด
พ้ืนที่ ซึ่งมีบริบท และควำมต้องกำรแตกต่ำงกันเป็นฐำนในกำรพัฒนำ เพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มวัย  ทุกช่วงวัย ได้รับ 
กำรพัฒนำสอดคล้องกับศักยภำพ และโอกำสของพ้ืนที่นั้น ๆ โดยบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
และจุดเน้นกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) ซึ่งในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ให้เป็น “กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” มุ่งเน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำสทำงกำร
ศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม และบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดนโยบำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 -2565 เป็น 4 ด้ำน คือ 1) ด้ำนควำมปลอดภัย 2) ด้ำนโอกำส 3) ด้ำนคุณภำพ และ 4) 
ด้ำนประสิทธิภำพ 
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ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำวให้พัฒนำได้สอดคล้องกับศักยภำพ และโอกำสของพ้ืนที่ จึงได้
จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น เพ่ือให้เครือข่ำยทำงกำรศึกษำ คือ สหวิทยำเขต ได้ร่วมมือกันในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 
เพ่ือกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นให้สอดรับกับบริบท และพ้ืนที่ของกลุ่มเครือข่ำย เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันของประเทศชำติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำพัฒนำผู้ เรียนทุกคนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน ผู้ เรียนได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ  ใฝ่ เรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรคิด  
กำรแก้ปัญหำ  กำรใช้ทักษะชีวิต และกำรใช้เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้ เรียนประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน   
เป็นบุคคลที่มีควำมเชื่อมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษั ตริย์ทรงเป็นประมุข   
มีจิตสำธำรณะ  และรับผิดชอบต่อสังคม  โดย มีผู้ เรียนเป็นศูนย์กลำง และพัฒนำแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย  
ไม่เหมือนกัน โดยเน้นทั้ง ควำมรู้ (Literacy) และ สมรรถนะ (Competency ) ทั้งในทำงวิชำกำร และวิชำชีพ ตำม
ศักยภำพ และบริบทของพ้ืนในกลุ่ม สหวิทยำเขต 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ือ
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมศักยภำพ และบริบทของพ้ืนที่ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำสอดรับกับแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจ
ทำงกำรศึกษำ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
4. ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินโครงการ 

ที ่ กิจกรรม 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่2 ไตรมาสที3่ ไตรมาสที่4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 เสนออนุมัติโครงกำร             
2 ประชุมชี้แจงเครือข่ำยสหวิทยำเขตในกำร

ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม             
3 สหวิทยำเขตเสนอโครงกำร/กิจกรรมที่จะพัฒนำ 

(ในนำมของโรงเรียนประธำนสหวิทยำเขต)             
4 สหวิทยำเขตร่วมมือด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม              
5 สรุป และรำยงำนผลให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ             
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แนวทางการจัดกิจกรรม ตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
 

ที ่ นโยบาย มาตรการ/แนวทาง ตัวช้ีวัด 

1 ด้ำนควำมปลอดภัย พัฒนำกลไก รูปแบบ มำตรกำร แนวทำง 
กำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ และกำรดูแล
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูด้ำนควำมปลอดภัยให้กับ
ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติ และภัยคุกคำม 
ทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม ่และโรคอุบัติซ้ ำ 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม 
1.3 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำร
สุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี 
สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสขุทั้งด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจ 

2 ด้ำนโอกำส  - พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 - ช่วยเหลือเด็กตกหล่น และเด็กออก
กลำงคัน เข้ำรับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับและได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ทำงด้ำนอำชีพตำมควำมถนัด และมี
ศักยภำพที่จะพ่ึงพำตนเองได้ 
- ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส
ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำร
ประกอบอำชีพพ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - พัฒนำผู้เรียน ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
มีควำมรู้ในทุกระดับ มีทักษะ กำรเรียนรู้ 
และทักษะที่จ ำเป็นน ำไปสู่กำรศึกษำเพ่ือ
อำชีพ โดยเชื่อมโยงระหว่ำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และอำชีวศึกษำ รวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
สู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัของประเทศ 
 

2.1 สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ 
2.2 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับ
กำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 
2.3 ผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส เข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำและกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือ
บริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมควำมจ ำเปน็ 
2.4 ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้น ม.3  
มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ และกำร
มีงำนท ำ ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรของ
ตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 
2.5 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐำนในกำร
ด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวติอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำน
ควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
2.6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับ
โอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 



 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                           

                                                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

145 

ที ่ นโยบาย มาตรการ/แนวทาง ตัวช้ีวัด 

3 ด้ำนคุณภำพ 
 

- ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน  
มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ทีถู่กต้องต่อบ้ำนเมือง มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง  
มีคุณธรรม มีงำนท ำ มีอำชีพ เป็นพลเมืองดี 
- พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะ
ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเลือก
ศึกษำต่อตำมควำมถนัดและควำมต้องกำร 

- ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
(Competency-based Curriculum)  
ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบ 
ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำง
สมดุลทุกด้ำน เพ่ือรองรับกำรจัดกำรศึกษำ 
แบบพหุปัญญำ มีกำรวัดและประเมินผล
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำยเหมำะสมกับบริบท
และศักยภำพของผู้เรียน  
- พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

3.1 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำม
หลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 (3R 8C) 
3.2 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป 
3.3 จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ ตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถ 
(วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ทัศนศิลป์ 
นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ ภำษำ  เทคโนโลยี) 
3.4 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำม
มำตรฐำนวิชำชีพครู 
3.5 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษได้รับ
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ
โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 
ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
3.6 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะในสำขำงำนหรือรำยวิชำร่วมกับ
สถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอำชีพ
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
3.7 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดกำร
เรียนรู้เชิงรุกเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำร Active 
Learning /5 STEPs / Coding /  
STEAM / PBL  
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ที ่ นโยบาย มาตรการ/แนวทาง ตัวช้ีวัด 

4 ด้ำนประสิทธิภำพ 
 

- พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่
เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ี
ถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน 
- พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ เป็นต้นแบบกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ และ 
กำรเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

4.1. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มี
มำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท  

ด้ำนประเภท ขนำด และพ้ืนที่ 
4.2 สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.3  ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และสิ่งประดิษฐ์
ที่ส ำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด
เชิงพำณิชย์ 
 

 
5. ผลผลิต /ผลลัพธ์ของโครงการ                
 5.1 ผลผลิต (Outputs)                 

สถำนศึกษำในสังกัดได้รับงบประมำณในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่สอดรับกับศักยภำพ และบริบท
ของพ้ืนที่ 

5.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)                 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยเหนือ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น   

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ผลผลิต 1. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำย 
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนจัดท ำ
โครงกำร/กิจกรรม 
 

 
100% 

 
ก.ค.-ก.ย.

2564 
 

สถำนศึกษำในสังกัดได้รับงบประมำณในกำร
จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่สอดรับกับศักยภำพ 
และบริบทของพ้ืนที่ 
ผลลัพธ์  

3. ผลกำรประเมินประสิทธิภำพ 
กำรบริหำร กำรจัดกำรศึกษำ 
ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 42 อยู่ในระดับดี 

90% 
 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำยของ
หน่วยเหนือ และตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของชุมชนและท้องถิ่น   
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7. งบประมาณและประมาณการกระแสเงินสด             
โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งหมด 320,000 บาท (สามแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

 จัดสรรงบประมำณส ำหรับสหวิทยำเขต ด ำเนินกิจกรรมตอบสนองตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์  
สหวิทยำเขตละ 40,000 บำท จ ำนวน 8 สหวิทยำเขต เป็นเงิน 320,000 บำท 

 

8.  การติดตามและประเมินผล                 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยมีส่วนร่วมใน-กำร
ด ำเนินงำนจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 

ตรวจสอบ แบบบันทึก 

2 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำร  
กำรจัดกำรศึกษำของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

กำรติดตำม
ประเมินผล 

แบบรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                  
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรจัดท ำ

โครงกำร/กิจกรรม และสำมำรถพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ จัด 
ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำได้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวง กรม และจังหวัด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมภำรกิจของส ำนักงำน และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพโดยเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อให้
ผู้เรียนมีควำมรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรพัฒนำสู่คุณภำพ
ระดับสำกล 

3. สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำสอดรับกับแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจ
ทำงกำรศึกษำ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 บริหำรจัดกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำย สพฐ. 
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2.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ 2564 

1. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฯ  หมวด 4 แนวกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรำ 24 (5) กล่ำวว่ำ "ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนกำรสอน
และอ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรเรียนรู้และมีควำมรอบรู้ รวมทั้งสำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
เรียนรู้ ไปพร้อมกันจำกสื่อกำรเรียนกำรสอน และแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำงๆ  " มำตรำ 30 กล่ำวว่ำ  
"ให้สถำนศึกษำพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพรวมทั้งกำรส่งเสริมให้ผู้สอนสำมำรถวิจัยเพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ที่เหมำะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำ"นโยบำยกำรศึกษำจำกแผนกำรศึกษำ
ระดับชำติ (2560-2579) ในยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและพัฒนำวัตกรรรม เพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำยกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำง
ผลผลิตและ มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยให้มี กำร
วิจัยเพื่อด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ซึ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวิจัยในชั้นเรียนอันจะส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (3Rs8Cs) มีกำรเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริง 
(Active Learning) คิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำและสร้ำงสรรค์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ถือเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ  
ในสังกัดมีหน้ำที่ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือและแนะน ำสถำนศึกษำ มีนโยบำยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน จึงควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำในกำรปฏิบัติงำนทุกต ำแหน่ง ทั้งในกำ รบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  เพ่ือสร้ำงองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ จึงได้ก ำหนดโครงกำรนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ แก่ผู้บริหำรโรงเรียน ในกำร

บริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้น ำกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ  

ในกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมให้ใช้
กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
       3.1.2  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ ด้ำนกำรใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนและ เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมให้ใช้
กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
       3.2.2  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ ด้ำนกำรใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนและ เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
 

4. ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินโครงการ 
    วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 1  มกรำคม  2564   วันสิ้นสุดโครงการ วันที่  30 กันยำยน 2564 
    สถานที่ด าเนินการ  ห้องประชุมรำชสิทธิเวที ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
หมาย
เหต ุ

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรฯ  

             

2 ประชำสมัพันธป์ระกวด 
และตดัสินผลงำนวจิัย 
และนวตักรรม 

             

3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
symposium ผลงำนวิจัย
และนวัตกรรม 

             

4 สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
เผยแพรร่ะชำสัมพันธ์
บนเว็บไซดเ์พื่อสรำ้ง
องค์ควำมรู้และเกิดเป็น
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้

             

 
5. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
 5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

 5.1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร 
วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ แก่ผู้บริหำรโรงเรียน ในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  

 5.1.2ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้น ำกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ มีคุณลักษณะและทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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 5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
       5.2.1  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมให้ใช้
กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
       5.2.2  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ ด้ำนกำรใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนและ เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 

6. งบประมาณ  
งบพัฒนำจำก สพม.42 จ ำนวน 45,000 บำท (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
  กิจกรรม   รายการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

1.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
โครงกำรฯ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
จัดท ำ เกณฑ์ /วิธีกำรประเมิน วำงแผน และ
ก ำหนดแนวทำงกำรคัดเลือกผลงำนวิจัย 

- ค่ำอำหำร, อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน  20 คน 
คนละ  150 บำท = 3,000 บำท 

 

2.ประชำสัมพันธ์ ประกวด และตัดสิน
ผลงำนวิจัย และนวัตกรรมกำรศึกษำ 

- ค่ำอำหำร, อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม จ ำนวน  40 คน 
คนละ  150 บำท = 6,000 บำท 
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 35 คน คนละ 500 บำท 
(30 คน× 500 บำท x 1 วัน และ ประธำน 4 คน คนละ
1000 บำท) = 19,000 บำท 

 

3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium 
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
ดีเด่นมอบเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ปีงบประมำณ 2564 

- ค่ำอำหำร, อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 100 คน 
คนละ 150 บำท = 15,000 บำท 
- เกียรติบัตร พร้อมกรอบ 2,000 บำท 

 

4. สรุปผลกำรด ำเนินงำน -  
   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้กระบวนกำรวิจัย และ
พัฒนำนวัตกรรมในกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
          7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 มีงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่มีคุณภำพท่ีเป็น
แบบอย่ำง (Good Practices) เผยแพร่ทำงเว็บไซด์ 
  7.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 มีเครือข่ำยทีมนักวิจัย ทั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู 
ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ เป็นชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
 

 แผนงานพื้นฐาน 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             

แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้ำหมำยที่ 3 : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
(1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3)  อธิบำยควำมสอดคล้อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำให้

สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่ง มี
แผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะส ำคัญเพ่ือ
จัดกำรเรียนกำรสอน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

แผนระดับที่ 2 (เฉพำะท่ีเกี่ยวข้อง)  
 ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

ประเด็นหลัก คนไทยมีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ประเด็นย่อย เปลี่ยนโฉมบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่ 
                เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท 
เป้ำหมำย คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของ

ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด - คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 

- อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน กำรศึกษำ 

ประเด็นหลัก ปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตคัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์ 
ประเด็นย่อย กำรพัฒนำวิชำชีพครู 

                     กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
เป้ำหมำย - ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติหน้ำที่   

 ของตนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ ด้วยระบบ และวิธีกำรที่หลำกหลำย 
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ และจดัหรือ

สนับสนนุให้ผู้บรหิำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ สมรรถนะ และประสบกำรณ์ท่ีจ ำเปน็ส ำหรับกำรปฏิบัตหิน้ำที่ 
รวมไปถึงกำรพัฒนำผู้ที่มีโอกำสจะได้รับกำรคัดเลือกหรือสรรหำเป็นผู้บรหิำรสถำนศึกษำและผูท้ี่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

ตัวชี้วัด คะแนนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum  
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 ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) 

ประเด็นหลัก คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำง และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
เป้ำหมำย พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
ตัวชี้วัด คนไทยในทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น 

 ควำมสอดคล้องกับแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565)  

นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
กลยุทธ์ (3) พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของ คน ชุมชน พื้นที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรเฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหำควำมม่ันคงโดยเฉพำะภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ตลอดจน
มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ๆ ในอนำคต รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อันเกิดจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
 ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

นโยบำยหลัก กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบำยเร่งด่วน กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพ มำตรฐำนวิชำชีพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด ระบบบริหำรงำนบุคคล ของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรม สร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และคุณภำพชีวิตเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด ยกระดับกำรศึกษำ และพัฒนำก ำลังแรงงำนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

     ยุทธศำสตร์ที่2 พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์และสร้ำงสังคมพอเพียง 

  ตัวชี้วัดดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (HAI) 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดอุทัยธำนี 

ยุทธศำสตร์ที่3 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมมั่นคง กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ             
 

3.1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ“งำนวันครู ประจ ำปี พ.ศ. 2564” 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2499 ก ำหนดให้วันที่ 16 มกรำคม ของทุกปีเป็น "วันครู"โดย

ถือวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488เป็นวันครู “ครู”เป็นผู้
มีบทบำทส ำคัญยิ่งในกำรหล่อหลอมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กและเยำวชนซึ่งต้องเติบโตเป็นก ำลังส ำคัญ  
ในกำรพัฒนำชุมชน สังคมและประเทศชำติ ครู คือผู้สร้ำงคนให้เป็นคนดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในสังคม ผู้เป็นครู
จ ำเป็นต้องมีทั้งควำมรู้และควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะ  มีควำมอดทน และประพฤติปฏิบัติตน
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชำชนทั่วไป 

เพ่ือเป็นกำรระลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติครู และเพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงำมของชำติเป็นขวัญก ำลังใจ ตลอดจนกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพครูในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ของชำติและสังคม ตลอดจนควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จึงได้จัด
โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ “งำนวันครู ประจ ำปี พ.ศ. 2564” 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ และธ ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของชำติ 
2) เพ่ือประกำศเกียรติคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
3) เพื่อเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีอันดีระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพครู  

 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ผู้เข้ำร่วมงำนวันครูในวันที่ 16 มกรำคม 2564  จ ำนวน 1,750 คน  ประกอบไปด้วย 
 - ผู้บริหำรสถำนศึกษำและคณะครู สังกัด สพม.42 จังหวัดนครสวรรค์  จ ำนวน 37 โรงเรียน 
 - ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จ ำนวน 67 คน 
 - ผู้มีเกียรติ จ ำนวน 15 คน 

เชิงคุณภาพ 
เพ่ือเป็นกำรระลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ และธ ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำน รวมทั้งยกย่อง 

เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีอันดี 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดงำน  ธ.ค.62   
2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน ก ำหนดกำร หนังสือเชิญ ฯลฯ ธ.ค.63  
3 ด ำเนินกำรจัดงำนวันครู ม.ค.64  
4 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ก.พ.64  
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันเสำร์ที่ 16 มกรำคม 2564ณ  หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ 

 

6. งบประมาณ(งบประมำณขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

เงินงบประมำณ               จ ำนวน 76,250  บำท  
          เงินนอกงบประมำณ          จ ำนวน  5,000  บำท (จำก สกสค.นครสวรรค์) 
         รวมทั้งสิ้น                จ ำนวน  81,250 บำท    

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

เงินงบประมาณ 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้ำ 
ร่วมพิธี (1,750 คน x 30 บำท x 1 มื้อ) 

 
52,500 

  
52,500 

 

2. ค่ำจ้ำงจัดสถำนที่ โต๊ะหมู่บูชำ ดอกไม้ตกแต่ง 
ซุ้มบันทึกภำพบนเวที และบริเวณงำน ป้ำยงำน  

10,000   10,000 

3. ค่ำจัดท ำสูจิบัตรแผ่นพับงำนวันครูกระดำษ
ปอนด์สี70 แกรม  (1,750 แผ่น x7 บำท) 

12,250   12,250 

4. ค่ำของที่ระลึกประธำนในพิธี 1,500   1,500 
รวมงบประมาณ 76,250  52,500 23,750 

เงินนอกงบประมำณ 
1. ค่ำจ้ำงเหมำบันทึกภำพและวิดีโอพร้อมซีดี 

 
3,000 

   
3,000 

2. ค่ำวัสดุ 2,000   2,000 
รวมเงินนอกงบประมาณ 5,000   5,000 

รวมทั้งสิ้น 81,250   81,250 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมพิธี 
เชิงคุณภาพ 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ร่วมน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ ร่วมธ ำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมและได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียติ 
- ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจ 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีอันดีระหว่ำง 
ผู้ประกอบวิชำชีพครู  
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3.2 โครงการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ 
“ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ปกีารศึกษา 2563” 

1.  หลักการและเหตุผล 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก 
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพอยู่เสมอ  เพ่ือให้ส่งผลดีต่อกำรศึกษำในอนำคต และ
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนให้กับผู้ซึ่งตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ เสียสละ 
 เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร และเป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ที่มีผลงำนดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ให้สำธำรณชนทรำบ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จึงได้จัดท ำโครงกำรคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรำงวัลเกียรติยศ “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ปีการศึกษา 2563”นี้ขึ้นเพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจในกำรท ำงำนให้กับผู้ซึ่งตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ เสียสละเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร และ
เป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกำศเกียรติคุณให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยวิริยะ อุตสำหะ ให้สำธำรณชนทรำบ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบคุณงำมควำมดี อุทิศตนเพ่ือรำชกำร
เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3. เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจ เป็นรำงวัลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งตั้งใจประกอบคุณงำมควำมดี 
 4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เสริมสร้ำงศรัทธำและควำมเชื่อถือในวิชำชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
 

3. เป้าหมาย 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่สอน 
ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำวทุกประเภท สำยผู้สอน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกประเภท ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  ที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 3.1 เชิงปริมาณ 

เพ่ือคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เพ่ือ
รับรำงวัล “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563” จ ำนวน 14 สำขำ(31 รำงวัล) ประกอบด้วย 

ที ่ สำขำ 
จ ำนวน
(รำงวัล) 

1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก/ขนำดกลำง/ขนำดใหญ่/ขนำดใหญ่พิเศษ 4 
2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก/ขนำดกลำง/ขนำดใหญ่/ขนำดใหญ่พิเศษ 4 
3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 2 
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ที ่ สำขำ 
จ ำนวน
(รำงวัล) 

4 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 2 
5 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

- สำระวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
- สำระที่ 4 เทคโนโลยี 4.1 เทคโนโลยีวิทยำกำรค ำนวณ(Coding) 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 
2 
 
2 

6 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

2 

7 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 2 
8 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
2 

9 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 2 
10 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 2 
11 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/งำนแนะแนวระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 2 
12 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค(1) 1 
13 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค(2) 1 
14 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน(ผู้ปฏิบัติงำนใน สพม.42) 1 

รวม 31 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ทุกประเภท ที่มี
คุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัล“ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563”  
จ ำนวน 14 สำขำ(31 รำงวัล)มีควำมภำคภูมิใจในตนเองและมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดคุณภำพกับผู้เรียน 

4. ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรประชุมวำงแผน ปรึกษำหำรือเตรียมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ   1 ธ.ค.2563 กลุ่มพัฒนำครูฯ 
2 แจ้งเกณฑ์และคุณสมบัติของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือยกย่อง 

เชิดชูเกียรติและรับรำงวัล “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ปีกำรศึกษำ 2563 
1 ธ.ค.2563 กลุ่มพัฒนำครูฯ 

3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือก แต่ละสำขำ 

14 ธ.ค.2563 กลุ่มพัฒนำครูฯ 

4 คณะกรรมกำรฯ ประชุมพิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ทุกประเภทที่
มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัล“ครูดี 
ศักดิ์ศรี สพม.42 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563” จ ำนวน 14 สำขำ (31 รำงวัล) ดังนี ้

15-31               
ธ.ค.2563 

คณะกรรมกำรฯ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ระดับโรงเรียน 

1. โรงเรียนด ำเนินกำรประเมินคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนให้เหลือสำขำ
ละ 1 คน ส่งสหวิทยำเขต  
2. โรงเรียน ออกเกียรติบัตรพร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับโรงเรียน 

 คณะกรรมกำรฯ 
ระดับโรงเรียน 

 
 
 

 ระดับสหวิทยำเขต 
1.  สหวิทยำเขต แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรประเมินคัดเลือก
ตัวแทนสหวิทยำเขต  สำขำละ 1 คน พร้อมประกำศผลและน ำส่ง
เอกสำรหลักฐำนและสรุปรำยงำนผลกำรคัดเลือกและแบบกำรให้
คะแนนของคณะกรรมกำรฯ ระดับสหวิทยำเขต ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
2.  สหวิทยำเขต ออกเกียรติบัตรพร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นตัวแทนสหวิทยำเขต 

 คณะกรรมกำรฯ 
ระดับสหวิทยำเขต 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
คณะกรรมกำรฯ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่ละสำขำ ประชุม
พิจำรณำกำรคัดเลือกตัวแทนสหวิทยำเขตให้เหลือสำขำละ 1 คน เพื่อ
รับรำงวัล “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563”  จ ำนวน 
14 สำขำ(31 รำงวัล) 

 คณะกรรมกำรฯ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 

5 ประกำศผลกำรคัดเลือก ผู้ได้รับรำงวัล“ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ปี
กำรศึกษำ 2563” จ ำนวน 14 สำขำ (31 รำงวัล) 

4 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนำครูฯ 

6 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรำงวัลเกียรติยศ “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 
ปีกำรศึกษำ 2563” ในงำนวันครู  วันที่  16  มกรำคม  2564  

16 ม.ค. 2564  

7 ประเมินผล สรุปผล รำยงำนผล 31 ม.ค.2564 กลุ่มพัฒนำครูฯ 
 
6.  งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
 งบพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 งบด ำเนินงำน  21,700 บำท  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง  มีขวัญ ก ำลังใจ ในกำรปฏิบัติงำน 
 2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  



แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

158 

3.3 พัฒนาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2564 

 

1. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้ควำมส ำคัญกับศักยภำพและคุณภำพของ

ทรัพยำกรมนุษย์เป็นส ำคัญ เนื่องจำก "ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศใน
ทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ" ดังนั้น กำรพัฒนำ
ศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกัน
โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำ
ที่จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็น
เลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ (English Literacy) และมีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำร
เป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชำชีพชั้นสูง เป็นนักคิด สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศมีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ถือเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดที่ก ำกับดู แลสถำนศึกษำ 
ในสังกัด มีหน้ำที่ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือและแนะน ำสถำนศึกษำ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้
สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
วิชำกำร มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และมีทักษะควำมรู้ด้ำน
ดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้  และ 
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงได้ก ำหนดโครงกำรนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนำให้ผู้เรียน, ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ

ตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR  และ มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมกรอบ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR และ มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำรวัดประเมินผล 
ตำมสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR และกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

3. เป้าหมายโครงการ (Output) 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  ทุกโรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ในระดับ

สถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำง
ภำษำ CEFR ทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ มัธยมศึกษำตอนปลำย  และมีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.1.2 ทุกโรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ ในระดับชั้นเรียนมุ่งพัฒนำให้ผู้ เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมกรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR ทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ มัธยมศึกษำตอนปลำย และมีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียน, ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมกรอบ

มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR และมีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.2.2 โรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ ในระดับสถำนศึกษำและระดับชั้นเรียน ที่มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
และมีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
    นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

 

5. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

5.1.1 ผู้เรียน, ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมกรอบ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR และมีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

5.2.1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ในระดับชั้นเรียนมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ และ มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.2.2 โรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ใน
ระดับสถำนศึกษำและระดับชั้นเรียน ที่มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR และ มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy)
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. งบประมาณ  

งบพัฒนำจำก สพม.42  จ ำนวน 123.500 บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นสำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียน, ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมกรอบ

มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR และมีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7.2 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ในระดับชั้นเรียนมุ่งพัฒนำให้ผู้ เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ และ มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy)เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7.3 โรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ในระดับ
สถำนศึกษำและระดับชั้นเรียน ที่มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และ มีทักษะ
ควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีคลังข้อสอบวัดควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
ตำมกรอบ CEFR  
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3.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานอาชพี ด้านทักษะ 

ความเขา้ใจ และการใชด้ิจิทัล (Digital Literacy) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จำกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2560 ซึ่งเห็นชอบร่ำงแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล ของ

ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัล ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. เสนอ โดยให้ทุกส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรให้มีกำรน ำร่ำง แนวทำงกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพก ำลังคนในสังกัด ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบำลดิจิทัลและกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำทักษะด้ำน
ดิจิทัลที่พัฒนำไปใช้ในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของรัฐ กำรสร้ำงองค์กรภำครัฐที่ทันสมัย 
กำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนและข้อมูลข้ำมหน่วยงำน และกำรสร้ำงรัฐบำลแบบเปิดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นรูปธรรม
ด้วย ในส่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งมีครูผู้สอนในสังกัดจ ำนวนมำก และล้วนแต่ท ำงำนไปใน
ทิศทำงเดียวกันคือพัฒนำนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพในอนำคต ซึ่งจะกลำยเป็นพลเมืองที่จะ
น ำพำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้ ดังนั้นกำรส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดันให้ครูผู้สอนมีทักษะควำม
เข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) เพ่ือใช้เป็นตัวช่วยส ำคัญ ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพที่สุดนั้น จึงเป็นเรื่องส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง และเพ่ือให้กำรพัฒนำครูผู้สอนเป็นก ำลังส ำคัญขับเคลื่อน
ขยำยผลให้เกิดประสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำนอำชีพด้ำนทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้ ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) แก่
ผู้เรียนต่อไป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42  จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนอำชีพด้ำนทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) เพ่ือให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัล ครอบคลุม ใน 3 โมดูล ดังนี้  

1. ด้ำนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamental) 
2. ด้ำนกำรใช้งำนโปรแกรมส ำนักงำน (Key Application) 
3. ด้ำนกำรใช้ระบบออนไลน์ (Living Online) 
จำกนโยบำยข้ำงต้น ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จึงวำงแผนกำรด ำเนินกำรให้มี

ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรดังกล่ำว โดยด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนครูและผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด 
และพัฒนำต่อยอดอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

2. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 

2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้และทักษะในด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
สำมำรถน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่นักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัล ที่เป็นมำตรฐำน 
และได้กำรรับรอง สมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัลจำกหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ พร้อมทั้งได้กำรรับรองสมรรถนะบุคคลตำม
มำตรฐำนอำชีพ เพ่ือน ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำในกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะต่อไป  

2.3 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมพร้อมที่จะขยำยผลให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนดิจิทัล สู่ผู้เรียนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
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3. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      - ครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำทุกคน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัลที่เป็นมำตรฐำนสำกล และได้รับกำรรับรองสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัล 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีควำมร้

และทักษะในด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำมำรถน ำเทคโนโลยีดิจิทัล มำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

      - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้รับกำร
นิเทศ ก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรู้และทักษะในด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) 

 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
4.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)  
4.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัลที่เป็นมำตรฐำนสำกลและ

ได้รับกำรรับรอง สมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัล ครบทุกคน  
4.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมพร้อมในกำรขยำยผลควำมรู้  ควำมเข้ำใจ และทักษะเพ่ือ

พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

5.กิจกรรม /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมกำร จัดท ำโครงกำร  

จัดท ำหลักสูตรอบรมออนไลน์    
 ธันวำคม  2563 ศน.วัชรพัฐ 

ศน.อมรรัตน์ 
ศน.จิรำวรรณ 
ศน.สำลินี 

2 จัดท ำระบบอบรมออนไลน์  เพ่ือพัฒนำและทดสอบสมรรถนะ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนอำชีพ  
ด้ำนทักษะ ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
 

มกรำคม- 
กุมภำพันธ์ 2564 

ศน.วัชรพัฐ 
ศน.อมรรัตน์ 
ศน.จิรำวรรณ 
ศน.สำลินี 

3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  42  
ด้ำนทักษะ ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
เดือนละ 2 ครั้ง จ ำนวน 4 เดือน 

มกรำคม –เมษำยน 
2564 

ศน.วัชรพัฐ 
ศน.อมรรัตน์ 
ศน.จิรำวรรณ 
ศน.สำลินี 

4 จัดอบรมออนไลน์ เพ่ือพัฒนำและทดสอบสมรรถนะ  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนอำชีพ  
ด้ำนทักษะ ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)  

มีนำคม - กันยำยน 
2564 

ศน.วัชรพัฐ 
ศน.อมรรัตน์ 
ศน.จิรำวรรณ 
ศน.สำลินี 

5 สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำและทดสอบสมรรถนะครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนอำชีพ ด้ำนทักษะ  
ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 

กันยำยน 2564 ศน.วัชรพัฐ 
ศน.อมรรัตน์ 
ศน.จิรำวรรณ 
ศน.สำลินี 
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6. งบประมาณ  36,800  บาท 
 จ ำนวน 36,800  บำท (สำมหมื่นหกพันแปดร้อยบำทถ้วน) จำก สพม.42 
 

7. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม รายการจ่าย 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมกำร จัดท ำโครงกำร 
หลักสูตรจัดอบรมออนไลน์    

-     

2 จัดท ำระบบเพ่ือพัฒนำและทดสอบ

สมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนอำชีพ ด้ำนทักษะ ควำม

เข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 

ค่ำตอบแทน
วิทยำกร จ ำนวน 
20 คน  คนละ 
1000 บำท  
 

 
20,000 

 
 

 
 
 
 

  

3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  42 ด้ำนทักษะ 

ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital 

Literacy) เดือนละ 2 ครั้ง จ ำนวน 4 เดือน  

ผู้เข้ำอบรม 
รวม 70 คนX 8 
ครั้งๆละ 30 บำท 

 16,800   

4 เข้ำระบบอบรมออนไลน์ ตำมวันและ
เวลำที่โครงกำรก ำหนด  

-     

5 สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำและทดสอบ
สมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนอำชีพ ด้ำนทักษะ ควำม
เข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 

     

รวม  36,800  บาท 20,000 16,800   
 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 42 
โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 42 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
9.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัลที่เป็นมำตรฐำนสำกลและ

ได้รับกำรรับรอง สมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัล ครบทุกคน  
9.2 ครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำมีควำมพร้อมในกำรขยำยผลควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะสู่ผู้เรียนได้ 
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3.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพรองผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ภำรกิจและกำรเปลี่ยนแนวทำงกำรบริหำรตำมแนวกำรปฏิรูป ใน พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 จ ำเป็นต้องมี
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือคุณลักษณะเฉพำะหลำยประกำรผู้บริหำร
มืออำชีพ เป็นควำมหวังของกำรศึกษำไทย เป็นควำมหวังส ำหรับเยำวชนผู้เป็นอนำคตของชำติและสังคมไทยโดยรวม ผู้บริหำร
สถำนศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ต้องมีกำรศึกษำและอบรมเพ่ือให้มีควำมรู้ มีศำสตร์ มีหลักกำร มีทฤษฎี มีกำร
วิจัยค้น จนรู้ชัดและรู้จริง และมีกำรพัฒนำทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง สังคมไทยอยำกเห็นผู้บริกำรของเรำเป็นมืออำชีพมีควำมรู้
และประสบกำรณ์สมกับเป็นผู้บริหำร ต้องเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร เป็นผู้น ำปฏิรูปกำรเรียนรู้ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติโดยเฉพำะผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนโดยกำรใช้โรงเรียนเป็นฐำน มีควำมรู้บริหำรงำน
ครบทั้ง 4 ด้ำนคือ ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนงบประมำณ ในกำรบริหำรโรงเรียนนั้น ๆ
ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของโรงเรียนย่อมขึ้นอยู่กับศักยภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ที่มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อ
ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรจัดกำรศึกษำ กำรศึกษำไทยในยุคปฏิรูปกำรศึกษำต้องกำรให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็น “ผู้บริหำรสถำนศึกษำมืออำชีพ” ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์สมกับที่เป็นวิชำชีพชั้นสูง เป็น
บุคลำกรวิชำชีพที่รับผิดชอบกำรบริหำรสถำนศึกษำ กล่ำวคือ มีควำมสำมำรถที่จะประสำนกำรมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง 
กรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในกำรระดมควำมสำมำรถและทรัพยำกร เพื่อกำรบริหำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนกำรประกันคุณภำพเพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ ดังนั้น รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่บรรจุใหม่  จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องได้รับกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพในกำรเป็นผู้มีบทบำทในกำรช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในกำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ก ำหนดยุทธศำสตร์
และจุดเน้นในกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำกำรศึกษำในโรงเรียน  เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรและนักบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ โดยยึด
หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้ำนเพ่ือเป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติต่อไป 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้
จัดให้มีโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่สู่มืออำชีพ นี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42(ตุลำคม 2563) จ ำนวน 41 รำย ได้รับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเป็นผู้มีบทบำทในกำร
ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในกำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ก ำหนดยุทธศำสตร์และจุดเน้นในกำรปฏิรูป
และกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน  เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรและนักบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักธรรมำภิ
บำลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้ำนเพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญ
ในกำรพัฒนำประเทศชำติต่อไป  
 2. เพ่ือให้ผู้ที่ผ่ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่ มีอุดมกำรณ์  วิสัยทัศน์ 
บุคลิกภำพควำมเป็นผู้น ำและพฤติกรรมที่เหมำะสมต่อกำรเป็นรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สำมำรถช่วย
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำบริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ควบคุม ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนวิชำกำร  งบประมำณกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  กำรบริหำรทั่วไป และงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
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3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เมื่อตุลำคม 2563  รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 41 รำย ดังนี้ 
  1. โรงเรียนในสังกัด(จังหวัดนครสวรรค์)  จ ำนวน 32 รำย 
  2. โรงเรียนในสังกัด(จังหวัดอุทัยธำนี)  จ ำนวน   9 รำย 
 เชิงคุณภาพ 
 เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของรองผู้บริหำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 (เม่ือตุลำคม 2563) รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 41 รำย ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ มีทักษะในกำรบริหำรรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 กำรประชุม วำงแผน ปรึกษำหำรือ          
เตรียมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ  
จ ำนวน 20 คน เวลำ 1 วัน 

  -          กลุ่มพัฒนำครูฯ
และคณะ 

 
2 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพรองผู้อ ำนวยกำร

สถำนศึกษำบรรจุใหม่สู่มืออำชีพ 
  --          คณะวิทยำกร

และ/คณะท ำงำน 
3 ประเมินผล สรุปผล รำยงำนผล     -        - กลุ่มพัฒนำครูฯ 
 

5. งบประมาณ 
งบพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 งบด ำเนินงำน 39,500 บำท (สำมหมื่นเก้ำพัน

ห้ำร้อยบำทถ้วน (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำบรรจุ
ใหม่ ได้รับกำรพัฒนำศักภำพสู่กำรเป็นมืออำชีพ 

ประเมินควำมพึงพอใจ แบบประเมินโครงกำร 

2. ร้อยละ 100 ของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำบรรจุ
ใหม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้องและสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติแบบมืออำชีพ 

แบบประเมินก่อน-หลัง 
กำรอบรม 

แบบประเมิน 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่ ที่ผ่ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่ มี
อุดมกำรณ์  วิสัยทัศน์ บุคลิกภำพควำมเป็นผู้น ำและพฤติกรรมที่เหมำะสมต่อกำรเป็นรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สำมำรถช่วย
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำบริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ควบคุม ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร  
งบประมำณกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  กำรบริหำรทั่วไปและงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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3.6 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจำกผู้ที่เป็นครูจ ำเป็นต้องมีวินัย คุณธรรมและจิตส ำนึกของควำมเป็นครูอยู่ในจิตใจ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นแบบอย่ำงที่ดีของเยำวชนและสังคมได้ ส ำหรับข้ำรำชกำรครู
ผู้ช่วย เป็นกลไกและเป็นพลังส ำคัญในกระบวนกำรทำงกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงสรรค์และพัฒนำเยำวชนให้เป็นทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีคุณภำพและเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำชำติบ้ำนเมืองต่อไป แต่ตัวข้ำรำชกำรครูผู้ช่วยจะต้องมีควำมพร้อม
ทั้งด้ำนคุณวุฒิ คุณธรรม และควำมประพฤติดีอยู่ในขั้นเพียงพอที่จะใช้งำนได้ ในด้ำนกำรพัฒนำด้ำนคุณวุฒิ ข้ำรำชกำร
ครูผู้ช่วย ได้ผ่ำนกำรศึกษำเล่ำเรียนมำแล้ว แต่กำรพัฒนำด้ำน วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูยังไม่ได้มีกำรด ำเนินกำร หรือไม่อำจประเมินหรือชี้ชัดได้แน่นอนว่ำ มีควำมเหมำะสมหรือ
เพียงพอหรือไม่ เพียงใด จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องสร้ำงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ข้ำรำชกำรครูผู้ช่วยเพ่ือ
ชี้บอกแนวทำงและควำมคิดที่ถูกต้องและสร้ำงภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ข้ำรำชกำรครูบรรจุใหม่จะต้อง
ประสบในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และเพ่ือให้ผู้ที่จะรับรำชกำรเป็นครูได้มีเวลำปล่อยวำงภำระ เพ่ือใช้สติปัญญำ พิจำรณำตนใน
กำรตรวจสอบและทดสอบตนเองเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับควำมเป็นครู  อันเป็นกำรพัฒนำจิตใจให้มีอุดมกำรณ์และ
จิตวิญญำณของควำมเป็นครู ประกอบกับตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
2547 ก ำหนดให้ผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้อง
เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม    ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสองปี โดยให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในกำรด ำเนินกำร 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ ระเบียบ กฎหมำย กำรประกอบอำชีพควบคุม 
ทักษะกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครูมืออำชีพ ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ระบบค่ำตอบแทน ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี 
  2.2  เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ เจตคติ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ครูผู้ช่วย ให้
สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.3  เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพเชิงวิชำกำร โดยให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภำวะเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรน ำไปสู่ครูมืออำชีพ  
  2.4  เพื่อให้มีคุณภำพและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนหรือเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ  
 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน  150  คน  

3.2 ด้านคุณภาพ         
 ครูผู้ช่วยที่เข้ำรับกำรพัฒนำทุกคน มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีควำมตระหนักต่อ
ภำระหน้ำที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตส ำนึกในด้ำนจริยธรรม และเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะและประสบกำรณ์ สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4. ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 กำรประชุม วำงแผน ปรึกษำหำรือ          
เตรียมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ  
จ ำนวน 20 คน เวลำ 1 วัน 

     --   --    กลุ่มพัฒนำครูฯ
และคณะ 

 

2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูผู้ช่วย
บรรจุใหม่สู่กำรเป็นครูมืออำชีพ                              

        -- -   วิทยำกร/
คณะท ำงำน 

3 ประเมินผล สรุปผล รำยงำนผล           -   กลุ่มพัฒนำครูฯ 

5. งบประมาณ 

 งบพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 งบด ำเนินงำน 87,900 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยได้รับกำร
พัฒนำสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ 

ประเมินควำมพึงพอใจ แบบประเมินโครงกำร 

2. ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ 

แบบประเมินก่อน-หลัง 
กำรอบรม 

แบบประเมิน 

 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ครูผู้ช่วยที่เข้ำรับกำรพัฒนำทุกคน มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีควำม
ตระหนักต่อภำระหน้ำที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตส ำนึกในด้ำนจริยธรรม และเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะและประสบกำรณ์ สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6.2 ครูผู้ช่วยที่เข้ำรับกำรพัฒนำทุกคน น ำควำมรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
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 แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             

แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้ำหมำยที่ 4 : ด้ำนโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
(1) เป้ำหมำย - สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
(2)  ประเด็น  สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำ โดยเฉพำะส ำหรับผู้มีรำยได้น้อย 
และกลุ่มผู้ด้อยโอกำส 
(3)  อธิบำยควำมสอดคล้อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำให้

สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งมี
แผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยด ำเนินกำรผ่ำน
โครงกำร กิจกรรมที่หลำกหลำย เพ่ือเป็นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำใน
พ้ืนที่ห่ำงไกล หรือสถำนศึกษำท่ีต้องมีกำรยกระดับอย่ำงเร่งด่วน 

แผนระดับที่ 2 (เฉพำะท่ีเกี่ยวข้อง)  
 ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

ประเด็นหลัก คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำมควำมถนัด และควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น 
ประเด็นย่อย กำรตระหนักถึงพหุปัญญำมนุษย์ที่หลำกหลำย 
                เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท 
เป้ำหมำย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ เพ่ือประโยชน์ใน

กำรพัฒนำ และกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด ควำมสำมำรถในกำรแช่งขันของประเทศไทย ในระดับสำกลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 

 ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน กำรศึกษำ 
ประเด็นหลัก กำรปฏิรูปเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นย่อย - กำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

- กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคลที่ต้องกำร   
       ดูแลเป็นพิเศษ 

- กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล หรือในสถำนศึกษำที่ต้องมีกำร 
       ยกระดับคุณภำอย่ำงเร่งด่วน                     
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เป้ำหมำย – บุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคลที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง และสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และมีศักดิ์ศรี 

            -  โรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่ห่ำงไกล และโรงเรียนขนำดกลำงที่ต้องกำรยกระดับคุณภำพของกำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงเร่งด่วนได้รับกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด กำรศึกษำไทยมีทิศทำงและกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และเป็นเอกภำพ ตำมแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ เพ่ือให้สำมำรถลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสำมำรถแข่งขันได้ 
 ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) 

ประเด็นหลัก ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ และควำมยำกจนลดลง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
เป้ำหมำย เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ 
ตัวชี้วัด กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ
ครอบคลุม และท่ัวถึง 

 ควำมสอดคล้องกับแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565)  
นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
กลยุทธ์ (3) พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของ คน ชุมชน พื้นที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรเฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหำควำมม่ันคงโดยเฉพำะภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ตลอดจน
มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ๆ ในอนำคต รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อันเกิดจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
 ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

นโยบำยหลัก กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบำยเร่งด่วน กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด ผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และคุณภำพชีวิตเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด ยกระดับกำรศึกษำ และพัฒนำก ำลังแรงงำนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 
     ยุทธศำสตร์ที่2 พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์และสร้ำงสังคมพอเพียง 

  ตัวชี้วัดดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (HAI) 
 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดอุทัยธำนี 

ยุทธศำสตร์ที่3 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมมั่นคง กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ             
 

4.1 โครงกำรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ 2564 

 

1. หลักการและเหตุผลความเป็น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม โดยเพิ่มโกสให้คนพิกำรได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ โดยกำรขับเคลื่อนด ำเนินกำร
ให้กับทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนพิกำรเรียนรวม ทุกโรงเรียน 100% โดยก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนรวมที่ชัดเจนและเป็นระบบโดยมุ่งเน้นพัฒนำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลให้เหมำะกับคน
พิกำร จึงพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภำพสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรวมเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยในปีงบประมำณ 2564 ก ำหนดจัดกำรอบรมพัฒนำพี่เลี้ยง
นักเรียนพิกำร ให้มีควำมสำมำรถ และด ำเนินกำรดูแลนักเรียนพิกำรได้อย่ำงเข้มแข็ง และแนวด ำเนินกำรงำนช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีภำวะเสี่ยงต่อควำมล้มเหลวทำงกำรเรียน กำรจัดหำสื่อ และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับศูนย์บริกำรทำง
กำรศึกษำพิเศษของเขตพ้ืนที่ ทั้ง 7 ศูนย์ เพ่ือส่งผลต่อนักเรียนพิกำรทุกคนให้ได้รับสิทธิและโอกำสในกำรศึกษำอย่ำง
เสมอภำคและทั่วถึงและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขตำมศักยภำพของแต่ละบุคคลเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

 

2. วัตถุประสงค์ 

       2.1 เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนเรียนรวมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถและทักษะในกำร
พัฒนำสมรรถภำพเด็กแต่ละประเภทควำมพิกำรได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรวมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        2.2 เพ่ือให้เด็กพิกำรเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียมในกำรได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล ได้รับบริกำร สื่อ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือเข้ำถึงกำรศึกษำ พัฒนำ
ศักยภำพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต และพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 

  2.3 เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ (Student Support Service: SSS) 
เป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ นวัตกรรม Best Practice และกำรจัดหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผล
ประเมินผลให้กับโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม 
 

3. เป้าหมายโครงการ (Output) 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนพิกำรในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 ได้รับสิทธิและโอกำสหำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
  3.1.2 โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ทุกโรงเรียนด ำเนินกำรตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำทั้งกำรบริหำรจัดกำร คุณภำพครูและคุณภำพผู้เรียน 



 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                           

                                                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

170 

   3.1.3 ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ (Student Support Service: SSS) ของส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ทั้ง 7 ศูนย์ มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ นวัตกรรม Best 
Practice และกำรจัดหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลให้กับโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวมได้รับกำรพัฒนำและ

สำมำรถผลิตสื่อ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด และประเมินผลให้เหมำะกับคนพิกำรรูปแบบที่เหมำะสม และมีกำร
จัดท ำวิจัยในชั้นเรียน พัฒนำสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

3.2.2 ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ (Student Support Service: SSS) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ทั้ง 7 ศูนย์ มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ นวัตกรรม Best practice 
และกำรจัดหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลให้กับโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม 

3.2.3 โรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนพิกำรที่จัดกำรเรียนรวม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ผ่ำนมำตรฐำนกำรเรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภำพทำกำรศึกษำทั้งกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพครู 
และคุณภำพผู้เรียน 

 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
    นักเรียนพิกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42  

5. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
 5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

      5.1.1 นักเรียนพิกำรในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้รับสิทธิและโอกำสหำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
   5.1.2 โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ทุกโรงเรียน
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรเรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำทั้งกำรบริหำรจัดกำร คุณภำพครู
และคุณภำพผู้เรียน 
    5.1.3 ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ (Student Support Service: SSS) ของส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ทั้ง 7 ศูนย์ มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ นวัตกรรม Best practice 
และกำรจัดหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลให้กับโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม 
 5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
   5.2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวมได้รับกำรพัฒนำและ
สำมำรถผลิตสื่อ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด และประเมินผลให้เหมำะกับคนพิกำรรูปแบบที่เหมำะสม และมีกำรจัดท ำ
วิจัยในชั้นเรียน พัฒนำสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

5.2.2 ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ (Student Support Service: SSS) ของส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ทั้ง 7 ศูนย์ มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ นวัตกรรม Best practice 
และกำรจัดหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลให้กับโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม 
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   5.2.3 โรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนพิกำรที่จัดกำรเรียนรวม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ผ่ำนมำตรฐำนกำรเรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภำพทำกำรศึกษำทั้งกำรบริหำรจัดกำร คุณภำพครู และ
คุณภำพผู้เรียน 

6. งบประมาณ  
งบพัฒนำจำก สพม.42  25,000 บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 

7. แผนการด าเนินงาน     
  

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
หมาย

เหต ุ

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมพัฒนำระบบ 
ก ำกับติดตำมกำร
พัฒนำนักเรียนพิกำร 
และคณุภำพกำรจัด
กำรศึกษำเรยีนรวม 

             

2 กำรพัฒนำพ่ีเลี้ยง
นักเรียนพิกำร 
ปีงบประมำณ 2564  

             

3 กำรนิเทศก ำกับ 
ติดตำมประเมิน
โรงเรียนต้นแบบกำร
จัดกำรเรียนรวม  
ศูนย์ SSS ดีเด่น และ
ประเมินกำรปฏิบัติงำน
พี่เลี้ยงนักเรียนพิกำร 

             

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวมได้รับกำรพัฒนำและสำมำรถผลิตสื่อ 
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด และประเมินผลให้เหมำะกับคนพิกำรรูปแบบที่เหมำะสม และมีกำรจัดท ำวิจัยในชั้น 
เรียนส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

8.2 ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ (Student Support Service: SSS) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 ทั้ง 7 ศูนย์ มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ นวัตกรรม Best Practice และกำรจัด
หลักสูต กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลให้กับโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม 
  8.3 โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ผ่ำนมำตรฐำนกำร 
เรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำทั้งกำรบริหำรจัดกำร คุณภำพครู และคุณภำพผู้เรียน 
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4.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณด้วยงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา   
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
หน่วยตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพ่ือให้

กำรปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เป็นเครื่องช่วยของผู้บริหำรเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจในกำร
ด ำเนินงำน ควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ รวมทั้งควำมถูกต้องเชื่อได้
ของข้อมูลทำงกำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้ง ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของงำน
ตรวจสอบภำยในที่ต้องด ำเนินกำรก ำกับ  ติดตำม ตรวจสอบ และดูแลด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรบริหำร
งบประมำณ กำรปฏิบัติงำนภำรกิจต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในสังกัดให้เป็นไปอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด  

2. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ มีควำมถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เป็นไปตำม

ระเบียบ กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   
2. เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของหน่วยรับตรวจ ระบบงำน ตลอดจนวิธีปฏิบัติ มีควำมถูกต้องตรงตำม

ระเบียบกฎหมำย ข้อบังคับ และแนวทำงที่ก ำหนด สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
3. เพ่ือติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำร

ปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรงำนหรือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงำน 
รวมทั้งให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี   

4. เพ่ือสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ำมีควำมเหมำะสม 
เพียงพอ หรือไม่   

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จ ำนวน 16 แห่ง  มีควำม
เข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ                        

3.1.2 .ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จ ำนวน 1 หน่วย ได้รับกำรตรวจสอบกำรบริหำร
จัดกำร ด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง   

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ    

มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
3.2.2 .สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จ ำนวน 16 โรงเรียนที่ได้รับ

กำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น   
3.2.3 ผู้บริหำรของหน่วยงำนมีกำรวำงระบบควบคุมภำยใน ในเรื่องที่ควำมเสี่ยงสูงและวำงระบบควบคุม

ก ำกับที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น   
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4. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
โรงเรียนในสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  

5. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   35,560  บาท   

6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

6.1  ผลผลิต    
6.1.1 สถำนศึกษำมีควำม 

เข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
ในกำรจัดกำรศึกษำ ประหยัดและ
คุ้มค่ำ ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติ  
   6.1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มี
ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทำงกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
 
   6.1.3 ระบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 มีควำม
เพียงพอและเหมำะสม 

- สถำนศึกษำจ ำนวน 16 แห่ง
ได้รับกำรตรวจสอบ 
กำรบริหำรงบประมำณ   
ตำมก ำหนด 
 
- สพม.42 ได้รับกำร
ตรวจสอบกำรเงิน บัญชี และ
พัสดุ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
 
 
- สพม.42 ได้รับกำรประเมิน 
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน    
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 

100 % 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 

พฤศจิกำยน 2563 
ถึง 

กันยำยน 2564 
 

 
พฤศจิกำยน 2563 

ถึง 
กันยำยน 2564 

 
 
   มีนำคม 2564 

ถึง 
กันยำยน 2564 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศึกษำ เขต 42 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำม
ตระหนักในกำรปฏิบัติตำมข้ันตอนและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรมำกขึ้น และสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วน  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน 
บัญชี และพัสดุ อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

3. ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  
มีควำมเหมำะสม เพียงพอ    
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4.3 โครงการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และระบบบริหารจัดการตามบริบทของพื้นที โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ และ “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง" 
 

1. หลักการและเหตุผล 

โครงกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ และนโยบำยโรงเรียน
มัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นโครงกำรที่เกิดขึ้นจำกนโยบำยกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของภำครัฐ  ซึ่งเป็นกำรยกระดับ
สถำนศึกษำท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนำ และสนับสนุนให้รวมพลังระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำ
สังคม เพ่ือพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน  

เพ่ือพัฒนำและยกระดับกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมถึงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะควำมเป็นผู้น ำในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และสัมฤทธิผลทำงกำรศึกษำ เพ่ือจัดท ำและเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำลที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรสื่อ  
เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน (Active Learning, Critical Thinking) จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกำรจัดท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนำจิตสำธำรณะ เพ่ือกำรบริกำรชุมชนและสังคม และเพ่ือยกระดับ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในสถำนศึกษำตำมโครงกำรต่ำง ๆ ตำมนโยบำยสู่ระดับนำนำชำติ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  จึงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองนี้ขึ้น 

  

2. วัตถุประสงค์โครงการ                                                                                                                                      

เพ่ือส่งเสริมพัฒนำให้กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ 
และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีประสิทธิภำพ 

 

3. เป้าหมาย 

เชิงปริมำณ 
1. โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

ได้รับกำรพัฒนำตำมบริบทของโรงเรียน 
2. โรงเรียนโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

มีกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนที่มีประสิทธิภำพผ่ำนกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุม  

เชิงคุณภำพ 
โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง มีกำร

บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพแก่ประชำกร 
วัยเรียนในท้องถิ่นของโรงเรียน 
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4. แนวทางการด าเนินการ 

แจ้งแนวทำง นโยบำย วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  

1. ส่งเสริมพัฒนำโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็กจัดกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
(Independen Study : IS) และกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ ตำมแนวทำงเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (OBECQA)     

2. ส่งเสริมพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลให้มีรูปแบบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเหมำะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

3. ส่งเสริมพัฒนำโรงเรียนประชำรัฐให้มีกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนที่มีประสิทธิภำพและผ่ำนกำรประเมินผล
ตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ  

4. วำงแผนกำรขับเคลื่อนพัฒนำ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
 

5. งบประมาณ 
งบประมำณโครงกำร จำก สพฐ. 
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4.4 โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา  
การรายงานผล การติดตาม และประเมินผล 

1. หลักการและเหตุผล 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในด้ำน

กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ  น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำงๆ  ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน 
ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณและข้อมูลอื่นๆ ที่จ ำเป็นมำวิเครำะห์ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญ
และจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำร วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ เพรำะกระบวนกำรตัดสินใจในกำรบริหำรย่อมมีระบบ
สำรสนเทศเป็นหัวใจส ำคัญในทุกขั้นตอน กำรพัฒนำกำรศึกษำขององค์กรจะประสบควำมส ำเร็จมำกน้อยเพียงใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับระบบสำรสนเทศที่ดีเป็นประกำรส ำคัญ ระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่จะน ำมำใช้ จึงจ ำเป็นต้ องมี
ควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร และทันต่อเวลำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ต้องอยู่บนฐำนข้อมูลที่ครอบคลุม มีคุณภำพ มีควำม
ละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง  ตรงตำมควำมต้องกำร ทันสมัย และทันต่อเวลำ ซึ่งจะช่วยให้กำรวำงแผนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรตัดสินใจด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่
เชื่อมโยงและครอบคลุม รวมทั้งสำมำรถน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรขึ้น    

2. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้องตำมห้วงเวลำที่ก ำหนด  
2. เพ่ือพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ น ำไปใช้ประโยชน์ได้  
3. เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยกำรปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

3. ผลผลิต (Output)    
1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ จ ำนวน 58 โรงเรียน  
2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ บุคลำกรในสังกัดและคณะท ำงำน     
- ระบบสำรสนเทศด้ำนคุณภำพมัธยมศึกษำ SESA    
- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล DMC และกำรใช้เครื่องอ่ำนบัตร Smart Card   
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง B-OBEC  

4. ผลลัพธ์ (outcome)   
1. บุคลำกรของโรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้องตำมห้วงเวลำที่ก ำหนด  
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ น ำไปใช้

ประโยชน์ได้   
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5. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
เชิงปริมำณ ร้อยละโรงเรียนในสังกัด 58 โรงเรียน ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้องตำมห้วงเวลำที่ก ำหนด  
เชิงคุณภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  มีข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

น ำไปใช้ประโยชน์ได้  
 

6. งบประมาณโครงการ  
งบประมำณจำก สพม.42 งบด ำเนินงำน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

7. การประเมินโครงการ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (ข้อมูลตำมข้อ4) วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำร

จัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้องตำมห้วงเวลำที่ก ำหนด 
 

กำรยืนยันข้อมูลครบถ้วน 
ตำมก ำหนดเวลำในระบบ 
- ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรกำรศึกษำ EMIS 
- ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรำยบุคคล DMC  
และกำรใช้เครื่องอ่ำนบัตร 
Smart Card 
- ระบบจัดเก็บข้อมูล
สิ่งก่อสร้ำง B-OBEC 

- ระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรกำรศึกษำ 
EMIS 
- ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรำยบุคคล 
DMC  และกำรใช้
เครื่องอ่ำนบัตร Smart 
Card 
- ระบบจัดเก็บข้อมูล
สิ่งก่อสร้ำง B-OBEC 
 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  มีข้อมูลสำรสนเทศที่เชื่อมโยงและครอบคลุม มีคุณภำพ   

มีควำมละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง  ตรงตำมควำมต้องกำร ทันสมัย และทันต่อเวลำ น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
จัดกำรได้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
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4.5 โครงการพัฒนากระบวนการจัดตั้ง จัดสรร และบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 -2565  
นโยบำยที่  4  กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำรตฐำน และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเทศ  
ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่น 1) มำตรฐำนด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 2) มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3) มำตรฐำนด้ำน
ระบบควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 4) มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น กำรก ำหนด
มำตรฐำนสถำนศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้พิจำรณำตำมบริบทของสภำพทำงภูมิศำสตร์ ประเภท และขนำดของ
สถำนศึกษำ เป็นส ำคัญ 
 เพ่ือปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำในสังกัดให้มีมำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรเสนอของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 42 และโรงเรียนในสังกัด ต้องเป็นไปตำมแนวทำง หลักเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมจ ำเป็นขำดแคลน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เสนอของบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำก่อสร้ำง และปรับปรุงซ่อมแซม 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมจ ำเป็นขำดแคลน 
 2. โรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็น สำมำรถพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของโรงเรียนด้ำนครุภัณฑ์ อำคำรเรียน  
 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 ผลผลิต (Output)    

      1. ทุกโรงเรียนจัดท ำค ำเสนอขอตั้งงบประมำณได้ถูกต้องตำมแนวทำงและข้อก ำหนดของ สพฐ. 
       2. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมำณตรงตำมควำมต้องกำร และใช้งบประมำณได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     3.2 ผลลัพธ์ (outcome)   

     1. ค ำของบประมำณ งบลงทุนค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เป็นไปตำมควำมจ ำเป็นขำดแคลน  
     2. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมำณใช้งบประมำณให้เกิดประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

  ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดท ำค ำเสนอขอตั้งงบประมำณ  
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4.2 เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบที่มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบที่มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 
6. งบประมาณ   

งบพัฒนำ สพม.42 จ ำนวน  50,000 บำท   (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
  

7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รำยกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 64) 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจ ประเมินด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

 20,000   

กิจกรรมที่ 2 กำรจัดท ำค ำขอตั้ง
งบประมำณ 

  20,000  

กิจกรรมที่ 3 ติดตำมกำรด ำเนินกำร
งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

   10,000 

9. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด จัดตั้งงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง เป็นไป
ตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบ มำตรฐำน กระบวนงำน และ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

- ตรวจสอบข้อมูล 
-รำยงำนกำรขอตั้ง
งบประมำณ ของ สพม.42       
 

แบบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนรำยโรงเรียน 
(รำยกำรตั้งงบประมำณ
ของโรงเรียน 

ร้อยละ ของสถำนศึกษำสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลในกำร
จัดตั้งงบประมำณ และจัดท ำแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
อำคำร และสิ่งก่อสร้ำง ระยะ 3 ปีได้อย่ำงถูกต้อง 
สอดคล้องกับเป้ำหมำยจุดเน้นตำมนโยบำย สำมำรถแก้ไข
ปัญหำ และตอบสนองต่อควำมขำดแคลนจ ำเป็น ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

-  ตรวจสอบข้อมูล 
- กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของ
สถำนศึกษำในสังกัด 
- กำรได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกหน่วยเหนือ 

- แบบวิเครำะห์แผนฯ 
- ข้อมูลควำมขำดแคลน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
- ข้อมูลกำรจัดสรร
งบประมำณ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำและสถำนศึกษำในสั งกัด มี พัฒนำกำรด้ำนโครงสร้ ำงพ้ืนฐำน  
เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และคุณภำพของผู้เรียนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงยั่งยืน 
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4.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีออนไลน์ของสถานศึกษาในสังกัด 

1. หลักการและเหตุผล 
 หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้เสริมสร้ำงเครือข่ำยตรวจสอบ
ภำยในสถำนศึกษำให้เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่ช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำนศึกษำ และหน่วยตรวจสอบภำยในใน
ภำรกิจงำนที่มีจ ำนวนมำก ด ำเนินงำนไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบได้ครอบคลุมและทั่วถึง เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดในเรื่อง
เวลำและบุคลำกรไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน จึง
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ผู้ตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำจะเป็นเครื่องมือช่วยในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำให้
บริหำรด้ำนงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยกำรส่งเสริมให้เครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน
สถำนศึกษำได้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำนศึกษำ และช่วยในกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  หน่วยตรวจสอบภำยในจึงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ 
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยในของเครือข่ำย        ผู้ตรวจสอบภำยใน
สถำนศึกษำ เพ่ือให้มีควำมรู้ในระเบียบต่ำงๆ และได้รับกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถน ำไปใช้
ในกำรตรวจสอบสถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ  

2.  วัตถุประสงค์        
 2.1  เ พ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในได้รับกำรพัฒนำควำมรู้  ควำมเข้ำใจในนโยบำย กฎ ระเบียบ  
มติคณะรัฐมนตรี ค ำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุเพิ่มข้ึน 
 2.2  เพ่ือพัฒนำทักษะเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน   
 2.3  เพ่ือเป็นกำรแนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ แก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกันและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้ตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำ  และเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวน 120 คน  
 เชิงคุณภาพ 
             3.1 ผู้ตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ที่เพ่ิมข้ึน 
                 3.2 ผู้ตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตรวจสอบสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร 
 4.2 ประชุมวำงแผนเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง 
 4.3 รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน บัญชี และพัสดุ จัดท ำคู่มือ 
 4.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ 
 4.5 สรุปรำยงำนผล 
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5. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ 
5.1 ผลผลิต (Outputs) 

       5.1.1 ผู้ตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องที่เพ่ิมข้ึน 
  5.1.2  ผู้ตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  5.2.1  ตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                      5.2.2  ผู้ตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. งบประมาณ 
 เงินงบประมำณบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  จ ำนวนเงิน 60,900   บำท  
 

7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7.1 ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ได้อย่ำงถูกต้อง 
7.2 ระดับผลส ำเร็จของกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ของสถำนศึกษำในสังกัด 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้กำรบันทึกบัญชีหน่วยงำนย่อยของสถำนศึกษำในสังกัด เป็นแนวทำงเดียวกัน เป็นไปตำมหลักบัญชี  
ที่ดี และประหยัดเวลำ ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.2 สถำนศึกษำในสังกัด สมำรถจัดท ำรำยงำนกำรเงินได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

8.3 มีควำมสะดวกในกำรควบคุม และกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน และบัญชีในควำมรับผิดชอบของ
สถำนศึกษำ  
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 แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
 แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             

แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้ำหมำยที่ 5 : ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) เป้ำหมำย อนุรักษ์ และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทำงลบจำกกำรพัฒนำสังคม  

      เศรษฐกิจของประเทศ 
(2)  ประเด็น  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศไทย 
(3)  อธิบำยควำมสอดคล้อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำให้

สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งมี
แผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ เ พ่ือส่งเสริมกำรให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะส ำคัญเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
สร้ำงจิตส ำนึกโดยองค์รวมแก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่สืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

แผนระดับที่ 2 (เฉพำะท่ีเกี่ยวข้อง)  
 ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

ประเด็นหลัก สภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน 
ประเด็นย่อย ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตของประเทศ 
เป้ำหมำย คนไทยมีคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี 
ตัวชี้วัด ดัชนีกำรตระหนักรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน กำรศึกษำ 
ประเด็นหลัก กำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ประเด็นย่อย กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
เป้ำหมำย ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัย และภูมิใจในชำติ 

 ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) 

ประเด็นหลัก ทุนทำงธรรมชำติ และคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
เป้ำหมำย สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ 
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 ควำมสอดคล้องกับแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565)  

นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 11 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 19 กำรรักษำควำมม่ันคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ (2) เสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีจิตส ำนึก และตระหนักถึงสิทธิ และหน้ำที่ในกำรมีส่วนร่วมบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงมั่นคง ยั่งยืน ตำมแนวทำงประชำรัฐ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
 ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

นโยบำยหลัก กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
นโยบำยเร่งด่วน กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอำสำ มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่กำรด ำเนินชีวิต 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และคุณภำพชีวิตเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด ยกระดับกำรศึกษำ และพัฒนำก ำลังแรงงำนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

     ยุทธศำสตร์ที่2 พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์และสร้ำงสังคมพอเพียง 

  ตัวชี้วัดดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (HAI) 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดอุทัยธำนี 

ยุทธศำสตร์ที่3 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมมั่นคง กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ             
 

5.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
“โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” 

 

1. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ในสภำวกำรณ์ปัจจุบันโลกก ำลังเผชิญกับปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรง โดยส่งผลกระทบทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมต่อมวลมนุษยชำติ ภำวะวิกฤติที่แสดงถึงอันตรำยที่ใกล้เข้ำมำ ได้แก่ อุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้น ชั้นโอโซน 
ที่ห่อหุ้มโลกถูกท ำลำย ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล ภัยแล้ง มลพิษในน้ ำ ดิน และอำกำศ สำรพิษอันตรำย สำรเคมีจำก
โรงงำนอุตสำหกรรม และไอเสียจำกรถยนต์ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหำที่เกิดจำกกำรที่มนุษย์ได้ท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสร้ำงภำวะมลพิษให้เกิดขึ้นในสภำพแวดล้อมทั้งสิ้น ส ำหรับประเทศไทยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศที่ต้อง
แลกกับทรัพยำกรธรรมชำติที่ถูกท ำลำย และเสื่อมโทรมอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลเสียต่อมลภำวะทำงอำกำศ น้ ำ เสียง ปัญหำ
น้ ำเสีย ปัญหำขยะมูลฝอย ปัญหำมลพิษทำงอำกำศ ปัญหำอุทกภัย ปัญหำควำมแห้งแล้ง ที่เป็นผลมำจำกกำรท ำลำย
สิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเป็นล ำดับ  

สิ่งแวดล้อมได้ถูกยกระดับควำมส ำคัญและบรรจุไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) โดยยุทธศำสตร์
ที่ 5 ได้ระบุชัดเจนว่ำ “กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งน ำไปสู่ยุทธศำสตร์ตำมแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ที่ 5 ว่ำด้วย “กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ย่อม
เป็นผลให้สถำนศึกษำทั่วประเทศ ต้องปรับตัวเพ่ือรับกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรศึกษำ 20 ปี ที่กล่ำวถึงนี้ โดยใน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรบริหำรจัดกำทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถรับมือ
กับภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ทั้งในระดับประเทศและพ้ืนที่ และกำรน ำประเทศไทยไปสู่สังคม
คำร์บอนต่ ำและกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ภำคกำรศึกษำต้องเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรให้
ควำมรู้ ทักษะ สร้ำงทัศนคติ และควำมตระหนักแก่ผู้เรียนและคนทุกช่วงวัยในเรื่องควำมส ำคัญของกำรพัฒนำและเติบโต
ในสังคมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สำมำรถปรับตัวในโลกท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง  
มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบในกำรกระท ำของตน และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กำรปฏิบัติกำรด ำเนินชีวิต พร้อมทั้งเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
สำมำรถปรับตัวได้ในสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงและกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 สถำนศึกษำมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปรับตัวเข้ำกับ
สภำพแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสม จึงควรสร้ำงบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ทุกคนในสถำนศึกษำมีควำมรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่
ร่วมกัน คือ สร้ำงควำมรัก ควำมผูกพัน ควำมเอ้ืออำทรต่อกัน ผู้บริหำรสถำนศึกษำถือว่ำเป็นบุคคลที่ส ำคัญคนหนึ่งที่จะช่วยให้
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ผู้บริหำรสถำนศึกษำจึงต้องเข้ำใจ เห็นใจ และให้ก ำลังใจแก่
ครูและบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ครูและบุคลำกรจะร่วมมือปฏิบัติหน้ำที่ของตน ให้ควำมรัก ควำมเมตตำกับนักเรียน 
นอกจำกกำรสอนเนื้อหำวิชำ นักเรียนจะเกิดควำมรู้สึกว่ำต้องกำรมำโรงเรียน มำแล้วก็มีควำมอบอุ่น สบำยใจ  

แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยกำรถ่ำยทอดจำกผู้สอนสู่ผู้เรียนเพียงฝ่ำยเดียว
อำจไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ เมื่อเทียบกับกำรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เป็นศูนย์กลำงในกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมมุ่งมั่นในกำรอนุรักษ์จำกภำยใน นอกจำกนี้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ควรตระหนักถึงควำมส ำคัญของคนทุกกลุ่ม 
และเปิดโอกำสให้พลเมืองโลกทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้ำที่หลัก
ของสถำนศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 



 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                           

                                                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

185 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  มีแนวคิดที่จะสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ขึ้น เพ่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้โรงเรียนในสังกัดเป็น “โรงเรียนน่ำอยู่ น่ำดู น่ำเรียน” ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือประเมินจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำร

สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และผู้ปกครองนักเรียน ก่อนและหลังกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ส ำหรับเสริมสร้ำงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 

2. เพ่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 

3. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนำสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
1.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
1.3 นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา พ้ืนที่ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน  ม.ค.64 สพม.42 
2. แจ้งนโยบำยกำรส่งเสริมกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม “โรงเรียนน่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน” 
ม.ค.64 สพม.42 

3. ประชุมคณะกรรมกำร คณะท ำงำน ก ำหนดกิจกรรม แนวทำง เกณฑ์กำร
ประเมิน “โรงเรียนน่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน” 

ม.ค.64 สพม.42 

4  สถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกิจกรรม  ก.พ.-ก.ย.64 สถำนศึกษำ 
5 นิเทศ ติดตำม และประเมินผล ก.ย.64 สถำนศึกษำ 

 

5. งบประมาณโครงการ 
 งบพัฒนำ สพม.42 จ ำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 
           งบประมำณสถำนศึกษำ  
           บูรณำกำรกับงบประมำณโครงกำรนิเทศแบบบูรณำกำรฯ 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  มี
จิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
3. นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนใน

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 
ร้อยละ 100 

 
7. การติดตามประเมินผล 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีพฤติกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

พฤติกรรมที่แสดง
ถึงกำรกระท ำและ
กำรบันทึก
พฤติกรรม เช่น 
กำรปรับปรุง  
กำรเปลี่ยนแปลง 
กำรประหยัด  
กำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
 

กำรสังเกตโดยตรง
และโดยอ้อม 
- แบบสอบถำม 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภำษณ์ 

2 ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มี
พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

4 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
ป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต และคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

2. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3. โรงเรียนสำมำรถขยำยผลกำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปยังโรงเรียนในเครือข่ำยต่ำง ๆ   
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5.2 โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 หน้ำที่ในกำรน ำนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร  

ด้ำนกำรศึกษำ น ำไปสู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำและกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งประสำนส่งเสริม สนับสนุน และกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
งำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนวกำรศึกษำ กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของทุกภำคส่วน ในกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้กับเด็กและเยำวชน   รวมทั้งติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและจัด
กำรศึกษำปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้ง ปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับ
รำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำรและประสำนงำนต่ำง ๆ ในจังหวัด ซึ่งค ำสั่งฯของจังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธำนี ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  เป็นคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี(อพ.สธ.) งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนของทุกโรงเรียนในสังกัด    

สภำพปัจจุบัน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  มีโรงเรียนในสังกัด จ ำนวนทั้งสิ้น                        
58 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จ ำนวน  36 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.06 
โรงเรียนที่ยังไม่ได้สมัครสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  22 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนที่
ส่งเอกสำรกำรสมัครใหม่และเอกสำรกำรสมัครอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ จ ำนวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนที่ยังไม่ได้
สมัครเป็นสมำชิก จ ำนวน 17 โรงเรียน  ดังนั้น กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรด ำเนินงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนและกำรเข้ำใจต่อระบบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิก จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกในกำรขับเคลื่อนงำน 
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
(อพ.สธ.) งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ชุมชนและสังคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  จึงมีควำมประสงค์ที่จะจัดท ำโครงกำรพัฒนำโรงเรียนในสังกัดและขยำยผลกำรสร้ำง
เครือข่ำยสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์ของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนสมำชิกและเพ่ือขยำยผลกำรขับเคลื่อนงำน
สวนพฤกษศำสตร์ของโรงเรียนที่เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและ 
สำมำรถสร้ำงจิตส ำนึก ปลูกฝังนิสัยให้เด็กและเยำวชน น ำไปใช้ในชีวิตได้อย่ ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ก่อให้เกิดกำร
พัฒนำต่อยอดอย่ำงยั่งยืน ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์    
2.1.เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)   
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหำรโรงเรียน ครู บุคลำกรและนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นสมำชิกงำน

สวนพฤกศำสตร์โรงเรียน  จ ำนวน 36 โรงเรียน  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และขยำยผลกำรขับเคลื่อนงำน 
สวนพฤกษศำสตร์ของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สร้ำงจิตส ำนึก ปลูกฝังเป็นนิสัย สำมำรถน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดกำรพัฒนำสู่สังคมและประเทศชำติที่ยั่งยืน ตำมศำสตร์พระรำชำต่อไป  
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2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่สมัครสมำชิก  จ ำนวน 22 โรงเรียน สำมำรถสมัคร
เป็นสมำชิกสมำชิกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ครบทุกแห่ง   

2.4 เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ และ
เป็นเครือข่ำย พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษำให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ต้องกำรจะสมัครเป็นสมำชิกใหม่ ได้เข้ำใจกระบวนกำร
ด ำเนินงำน 5 กระบวนงำนและขั้นตอนกำรสมัครเป็นสมำชิก ให้สำมำรถสมัครเป็นสมำชิกงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนได้  5.เพ่ือประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดตั้งเครือข่ำยสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ประจ ำอ ำเภอ 
ทุกอ ำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธำนี   

3. ผลผลิต (Output)    
3.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  จ ำนวน 58 โรงเรียน  
3.2 ผู้บริหำรโรงเรียน ครู บุคลำกร นักเรียน ในโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต 42 จ ำนวน 58 โรงเรียน    
3.3 จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ประจ ำจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธำนี  
3.4 จัดตั้งเครือข่ำยสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ประจ ำอ ำเภอ ทุกอ ำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์และ

จังหวัดอุทัยธำนี    

4. ผลลัพธ์ (outcome)   
4.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ที่เข้ำร่วมเวที เสวนำ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และจัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์พร้อมแนะน ำกำร
จัดท ำหลักสูตรกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  

4.2 ผู้บริหำรโรงเรียน ครู บุคลำกร นักเรียน ในโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิต ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ มีสุขภำพกำย ใจ ที่ดี เป็นผู้มีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นเยำวชนที่ดีที่ช่วยพัฒนำชุมชน สังคมและประเทศชำติ 
ในอนำคต ต่อไป     

5. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
5.1 ร้อยละโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำนที่ประสบ

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์พร้อมแนะน ำกำรจัดท ำหลักสูตรกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์ 
5.2 ร้อยละโรงเรียนในสังกัด ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สมัครเป็นสมำชิกใหม่   

3.จ ำนวนโรงเรียนในสังกัด ที่สำมำรถเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ประจ ำจังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธำนีและศูนย์แม่ข่ำ ประจ ำอ ำเภอ    
 

6. งบประมาณ 
เงินนอกงบประมำณ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหำรโรงเรียน ครู บุคลำกรและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต 42 ที่เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และขยำยผลกำรขับเคลื่อนงำน  
สวนพฤกษศำสตร์ของโรงเรียน ให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและมีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรในท้องถิ่น สำมำรถน ำไปใช้ได้ในชีวิตประจ ำวันและยั่งยืน ต่อไป     

7.2 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ที่ยังไม่สมัครสมำชิก สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ครบ 5 กระบวนงำนและสมัครเป็นสมำชิกใหม่ สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ได้อย่ำงถูกต้อง  

7.3  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ที่เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน เป็นศูนย์กำรเรียนรู้และศูนย์แม่ข่ำย ประจ ำอ ำเภอ สำมำรถถ่ำยทอด เป็นที่ปรึกษำ ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ที่ต้องกำรจะสมัครเป็นสมำชิกใหม่และสำมำรถด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตำม
โครงกำรฯ    

7.4 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ที่เข้ำร่วมเวที เสวนำ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และจัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จ ในกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน มีควำมรู้ 
มีควำมเข้ำใจและน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน   
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 แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             

แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้ำหมำยที่ 6 : ด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(1) เป้ำหมำย ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำร 

      ของประชำชนอย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2)  ประเด็น  บุคลำกรภำครัฐ เป็นคนดี และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง  
                 มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ 
(3)  อธิบำยควำมสอดคล้อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำให้

สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งมี
แผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ให้มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำร
เชิงบูรณำกำร และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งส่งเสริม
กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะส ำคัญเป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยขับเคลื่อนผ่ำนโครงกำร-กิจกรรม ที่หลำกหลำย ตอบสนองตัวชี้วัดมยุทธศำสตร์ชำติ 
ด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

แผนระดับที่ 2 (เฉพำะท่ีเกี่ยวข้อง)  
 ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน กำรบริกำรประชำชน และประสิทธิภำพภำครัฐ 

ประเด็นหลัก - บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพ และมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร 
- ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 

ประเด็นย่อย - กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
                - กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
ตัวชี้วัด  – ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล และมีควำมคล่องตัว 
   - บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มี 

  ควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ 
 ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน กำรศึกษำ 

ประเด็นหลัก ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกร เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำร
รองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล 

ประเด็นย่อย - กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
                     - กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
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เป้ำหมำย - สถำนศึกษำของรัฐมีควำมเป็นอิสระ และมีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
ครอบคลุมด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และมีควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 

- คนไทยมีควำมฉลำดรู้ มีควำมเข้ำใจ สำมำรถตัดสินใจ และตอบสนองต่อกำรใช้สื่อ และระบบ 
ดิจิทัลได้อย่ำงเหมำสมในแต่ละช่วงวัย 

ตัวชี้วัด    - สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
- กำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ 
- ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 

   - กำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองดิจิทัล 

 ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) 

ประเด็นหลัก มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  
                      กระจำยอ ำนำจ และมีส่วนร่วม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำล 
                        ในสังคมไทย 

เป้ำหมำย - เพ่ิมประสิทธิภำพ และยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล 
                  - ป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัด เพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น 

 ควำมสอดคล้องกับแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565)  

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
กลยุทธ์ (3) พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของ คน ชุมชน พื้นที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรเฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหำควำมม่ันคงโดยเฉพำะภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ตลอดจน
มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ๆ ในอนำคต รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อันเกิดจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 11 หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริต รวมทั้งประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำร
ทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 
กลยุทธ์ (1) น ำหลักธรรมำภิบำลไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10 เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 15 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 
กลยุทธ์ (3) พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ และควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญ และภัยคุกคำมควำม
มั่นคงทำงไซเบอร์ 
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แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
 ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

นโยบำยหลัก - กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
       - กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม 
นโยบำยเร่งด่วน - กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
          - กำรแก้ไขปัญหำทุจริต และประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมือง และฝ่ำย
รำชกำรประจ ำ 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด ผู้เรียน สถำนศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทกำรศึกษำ เช้ำถึงทรัพยำกร
พ้ืนฐำนระบบดิจิตับแพลตฟอร์มรองรับกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มองค์ควำมรู้และทักษะ 
ต่อยอดกำรประกอบอำชีพ /กำรปฏิบัติงำน รวมทั้งมีศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บรวบรวมสื่อกำรเรียน
กำรสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศท่ีถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และสำมำรถเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์กับหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัด ระบบบริหำรจัดกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 

มีเอกภำพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร โครงสร้ำงของกระทรวงได้รับกำรปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภำพ โดยกำรกระจำยอ ำนำจลงไปสู่ส่วนภูมิภำค สถำนศึกษำทุกระดับมีมำตรฐำนขั้นต่ ำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มีธรรมำภิบำลในกำรบริหำร และมีกลไกกำรส่งเสริมพลังทำง
สังคมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำด ำเนินกำรร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยำกรในพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ รวมทั้งมีกลไกกำรน ำควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุ 
มำถ่ำยทอดสู่ผู้เรียนในพ้ืนที่ชุมชน เพื่อน ำไปใช้ส ำหรับกำรประกอบอำชีพได้ 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และคุณภำพชีวิตเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด ยกระดับกำรศึกษำ และพัฒนำก ำลังแรงงำนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

     ยุทธศำสตร์ที่2 พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์และสร้ำงสังคมพอเพียง 

  ตัวชี้วัดดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (HAI) 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดอุทัยธำนี 

ยุทธศำสตร์ที่3 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมมั่นคง กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ             

6.1 โครงการทบทวนยทุธศาสตร์ ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 

 
1. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

กำรวำงแผนเป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรบริหำร และเป็นสิ่งจ ำเป็นยิ่งส ำหรับผู้บริหำรที่ใช้เป็นเครื่องมือ 
บอกทิศทำง และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน ที่จะช่วยให้กำรบริหำร และกำรจัดกำรขององค์กำรมีประสิทธิภำพสูงสุด 
กระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรก ำหนดทิศทำงหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตขององค์กำร เน้นกระบวนกำร 
และจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือองค์กำรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนำคต กำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจนกำรปฏิรูประบบ
รำชกำรตำมแผนปฏิรูประบบบริหำรภำครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร และ
กำรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงำน เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนมีแนวทำงและทิศทำงที่ชัดเจน สำมำรถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์  
ของงำนได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่ำวสำมำรถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลำ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวง 
กรม และจังหวัด ประกอบกับ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2562 เมื่อ 30 เมษำยน 2562  ได้ยกเลิกกำรจัดท ำแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และแผนนิติบัญญัติ และให้
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเป็นแผน 5 ปี  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) โดยในระยะแรกให้ปรับแผน 
และจัดท ำแผนระยะ 3 ปีที่เหลือ คือ พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่ง ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้ด ำเนินกำรทบทวนยุทธศำสตร์ และจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ที่ผ่ำนมำ ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เกิดเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับนโยบำยในแต่ละระดับและขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติด้วยแผนงำน – โครงกำร – กิจกรรม ที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัด 
บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้  และบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ร่วมกัน กลุ่มนโยบำยและแผนจึงจัดท ำโครงกำร 
“ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรทบทวนยุทธศำสตร์ ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” ขึ้น โดยยึดหลัก
กระบวนกำรกลุ่มเพ่ือระดมควำมคิดให้ได้วิธีกำรที่หลำกหลำย และหลอมรวมควำมคิดเห็นเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือประชุม สัมมนำ ปฏิบัติกำร สร้ำงบรรยำกำศกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม และรับฟัง 
ควำมคิดเห็นโดยใช้กระบวนกำรมองอนำคต (Foresight) และสร้ำงภำพอนำคต (Scenario Planning) ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ในช่วงที่ 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2579)   

2.2 เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
42 และก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่สนับสนุนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
เข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR : Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and Country Reform) 
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2.3 เพ่ือก ำหนดทิศทำง แผนงำน–งำน–โครงกำร–กิจกรรม ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธำนี ที่สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ของ หน่วยเหนือ และ
บริบทของพ้ืนที่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

2.4 เพ่ือให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 รวมถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำใจ ตระหนักรู้ และร่วมแรงร่วมใจ ในกำรทบทวนยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย จุดเน้น ตัวชี้วัด เพ่ือ
กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุ
เป้ำหมำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนรวม 2 คน    
3.2 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  จ ำนวน 2 คน 
3.3 ตัวแทนสหวิทยำเขต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จ ำนวน 16 คน         3.6 คณะกรรมกำรยกร่ำงแผนปฏิบัติกำร จ ำนวน 26 คน 
3.4 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จ ำนวน 65 คน 

                  รวมบุคลำกรข้อ 3.1–3.4 ทั้งหมด  85  คน  (3 กิจกรรมหลัก) 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ว/ด/ป  

ด าเนินกิจกรรม 
พื้นที่ด าเนินการ 

4.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรโครงกำรฯ  
จัดประชุมคณะท ำงำนบริหำรโครงกำรฯ วิเครำะห์ควำม
สอดคล้องกิจกรรมและโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประชุมคณะท ำงำน ฯ สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

15 ต.ค. 2563 
21 ต.ค.2563 

 
11 พ.ย. 2563 

สพม.42 

4.2 รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ ตัวชี้วัดด้ำนกำรศึกษำ 
ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ  หลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) นโยบำยพัฒนำกำรศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำนที่
ผ่ำนมำ สภำพแวดล้อมภำยนอก - ภำยใน และจัดท ำเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร   

16-26 ต.ค.2563 สพม.42 

4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“สรุปงานเก่า สร้างงานใหม่” 
-   กิจกรรมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และชี้แจงแนวทำง 
นโยบำย กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร และกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

27 ต.ค.2563 
 

สพม.42 
 

4.4 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 
- กำรเสนอโครงกำรตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สนองต่อ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยกำรพัฒนำ และสนับสนุนกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ (eMENSCR) 

1-4 พ.ย.2563 
กันยำยน 2564 

สพม.42 และ 
สถำนที่เอกชน 
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ที ่ กิจกรรม 
ว/ด/ป  

ด าเนินกิจกรรม 
พื้นที่ด าเนินการ 

- วิเครำะห์ควำมสอดคล้องนโยบำยตำมหลักควำมสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ) และ ก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับ 
ติดตำม และประเมินผล ที่สนับสนุนกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ เข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565  
(กลุ่มเป้ำหมำยบุคลำกร สพม.42  และ ผู้บริหำรโรงเรียน) 

4.5  น ำเสนอ วิพำกษ์แผนฯ  
- กำรน ำเสนอคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้อง 
- จัดท ำรูปเล่มเอกสำร 

พ.ย.2563 สพม.42 
 

4.6 สรุป ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล ทุกไตรมำส สพม.42 

5. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ                

 5.1  ผลผลิต (Outputs) 
      1. บุคลำกรในสังกัด และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย แผนงำน-โครงกำร-กิจกรรม กำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-
2580)  และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  (พ.ศ.2560 - 2579) 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีแผนกลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 และก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่สนับสนุนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ เข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR : 
Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform) 
 5.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีกำรประสำนควำมร่วมมือ ก ำหนดวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และน ำไปสู่กำรปฏิบัติด้วย
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณ และขับเคลื่อน
นโยบำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นรูปธรรม บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงมีคุณภำพ 
 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  150,000 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมืน่บำทถ้วน) ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังนี้ :  
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ทรัพยำกรโครงกำร (สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 

กิจกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ คน/หน่วย วัน/หน่วย หน่วยละ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. กิจกรรมประชุมคณะท ำงำน ชี้แจงกระบวนงำน-กิจกรรม 
และทิศทำงควำมสอดคล้องเชื่อมโยงแผนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 
และระดับที่ 3 ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  

15 คน 1 วัน 
(2 ครั้ง) 

  

2.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “สรุปงำนเก่ำ สร้ำงงำนใหม่”  
-   กิจกรรมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนต่ำง ๆ ใน
ส ำนักงำนฯ  และชี้แจงแนวทำง นโยบำย กำรบริหำรจัดกำร
องค์กำร และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (กลุ่มเป้ำหมำยบุคลำกรส ำนักงำน) 

65 คน ประสำนโครงกำรโดยกลุ่มอ ำนวยกำร 
เป็นเจ้ำภำพหลัก 

3. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่มเป้าหมายบุคลากรส านักงานและผู้บริหารสถานศึกษา สถานที่เอกชน) 

2.1 ค่ำอำหำร 3 มื้อ (เช้ำ-กลำงวัน-เย็น) 48 คน 2 วัน 700/คน/วัน 67,200 
2.2 อำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม 2 วัน 4 มื้อ มื้อละ 50 บำท 48 คน 4 มื้อ/คน 50/ม้ือ 9,600 
2.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกรบุคคลภำยนอก (บรรยำย 1คน/วัน)  2 คน รวม 9 ชม 600/ชม. 5,400 
2.4 ค่ำตอบแทนวิทยำกรกลุ่ม  3 คน 3 ชั่วโมง/คน 400/ชม. 3,600 
2.5 ค่ำที่พักคู่  48 คน 1 คืน 600/คืน 28,800 
2.5 ห้องประชุมและวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรประชุม 48 คน   3,400 
2.6 ค่ำจ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศ 1 คัน 2 วัน 16000/วัน 32,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ มีกิจกรรมทับซ้อนกัน ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ตำมเวลำที่ก ำหนด 

2. นโยบำยเร่งด่วนของหน่วยเหนือท ำให้มีภำระงำนเพ่ิม ท ำให้งบประมำณอำจไม่เพียงพอต่อกำรบริหำร 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

      1. ปรับลดงบประมำณโครงกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกิจกรรมไตรมำสสุดท้ำยที่ก ำหนด         
     2. บูรณำกำรโครงกำรกิจกรรมกับโครงกำรอื่น ๆ ที่มีกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน 
2. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 

 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 
ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ของ สพม.42  

 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 บริหำรงบประมำณได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรสอดคล้องกับนโยบำย
ของหน่วยเหนือ ตอบสนองเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ และเป็นไปตำมควำมต้องกำรพัฒนำในบริบทของพ้ืนที่ 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 รำยงำนแผนงำน-โครงกำร-กิจกรรม เข้ำสู่ระบบ
ติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ได้สอดคล้องครบถ้วน 

4. บุคลำกรเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกัน เกิดควำมรักและควำมผูกพันในองค์กร 
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6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก (Mock Assessment) 
แก่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564 
 

1. หลักการและเหตุผลความเป็น 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มำตรำ 48 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกัน
คุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้
ประกำศกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 สำระส ำคัญของกฎ
กระทรวงฯ ข้อ 3 ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนดพร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และ
จัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ถือเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำในสังกัด 
มีหน้ำที่ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือและแนะน ำสถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมแก่สถำนศึกษำในกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  จึงได้ก ำหนดโครงกำรนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและซักซ้อมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ 2564 แก่ทุก 
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
     2.2 เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
สถำนศึกษำ พ.ศ. 2561 ให้เข้มแข็ง  
 

3. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  สถำนศึกษำ จ ำนวน 41 โรงเรียน ที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในปีงบประมำณ 2564 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ แนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและ มีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถำนศึกษำ จ ำนวน 41 โรงเรียน ที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในปีงบประมำณ 2564  มีระบบและกลไก
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ พ.ศ. 2561 ให้เข้มแข็ง 
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4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ในปีงบประมำณ 2564  จ ำนวน 41โรงเรียน ประกอบด้วย สถำนศึกษำในจังหวัดนครสวรรค์จ ำนวน 25 โรงเรียน 
สถำนศึกษำในจังหวัดนครสวรรค์จ ำนวน 16 โรงเรียน  
 

5. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
   5.1.1  สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ที่เข้ำรับกำร 

ประเมินคุณภำพภำยนอก ในปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 41โรงเรียน มีควำมพร้อมในกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ 2564  

               5.1.2  สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ที่เข้ำรับกำร 
ประเมินคุณภำพภำยนอก ในปีงบประมำณ 2564  จ ำนวน 41 โรงเรียน2.2 เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ พ.ศ. 2561 ให้เข้มแข็ง  
 5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

   สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ที่เข้ำรับกำรประเมิน 
คุณภำพภำยนอก ในปีงบประมำณ 2564  จ ำนวน 41 โรงเรียน ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในระดับคุณภำพ 
ดี ขึ้นไป ทุกมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

6. วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 16  พฤศจิกำยน 2563   วันสิ้นสุดโครงการ วันที่  30 พฤศจิกำยน 2563 

7. สถานที่ด าเนินการ  ห้องประชุมรำชสิทธิเวที ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

8. งบประมาณ  
 งบพัฒนำจำก สพม.42   

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
  กิจกรรม   รายการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรซักซ้อม
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
(Mock Assessment) แก่
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
42 ที่รับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ปีงบประมำณ 2564 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน  100 คนๆ ละ  35 บำท 
(100 คน× 35 บำท)= 3,500 บำท 

 

 งบประมาณทั้งสิ้น  3,500 (บาท) (ตัวอักษร) สามพันห้าร้อยบาทถ้วน  
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8. แผนการด าเนินงาน     
  

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
หมาย
เหต ุ

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรซักซ้อมกำร
ประเมินคุณภำพ
ภำยนอก (Mock 
Assessment) แก่
สถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 ท่ีรับกำร
ประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 
ปีงบประมำณ 2564 

             

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1  สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอก ในปีงบประมำณ 2564  จ ำนวน 41 โรงเรียน มีควำมพร้อมในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประจ ำปี
งบประมำณ 2564  

9.2 สถำนศึกษำ ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง 

 9.4 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ที่เข้ำรับกำรประเมิน 
คุณภำพภำยนอก ในปีงบประมำณ 2564  จ ำนวน 41 โรงเรียน ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในระดับคุณภำพ 
ดี ขึ้นไป ทุกมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

9.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในของ 
สถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง และพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และ
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัด  
 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

ประเมิน และสังเกตุจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรประชุม 
นิเทศ ก ำกับ และ ติดตำม แบบนิเทศซักซ้อมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
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6.3 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

1. หลักการและเหตุผล 
              กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำโดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภำพของคนไทยที่มี              
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ในเวทีสำกล รวมทั้งรักษำไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทยท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกอย่ำงรวดเร็ว กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยเฉพำะบุคลำกรหลักในกำรจัดกำรศึกษำซึ่งมีหน้ำที่ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของสถำนศึกษำ
และผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเทคนิค วิธีกำรและนวัตกรรมต่ำง ๆ เพื่อกำรขับเคลื่อน
ส ำคัญสู่นโยบำยดังกล่ำว 
 

              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  ซึ่งมีหน้ำที่ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และรับผิดชอบใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำในด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับกำรศึกษำให้เป็นไปตำม
แนวทำงและนโยบำยที่ก ำหนดอย่ำงมีคุณภำพ  เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรประสำนงำน ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงสถำนศึกษำ
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน จึงได้จัดท ำโครงกำร “ประชุม
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือรับทรำบนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 และหน่วยงำนต้นสังกัด 
  2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด        
 

3. เป้าหมาย  
          เชิงปริมาณ  
               ผู้เข้ำประชุม จ ำนวน  90  คน ประกอบไปด้วย 
              1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด   จ ำนวน  58  โรงเรยีน 
              2. ผู้อ ำนวยกำร สพม.42, รองผู้อ ำนวยกำร สพม.42, ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษำนิเทศก์ทุกคน 
และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ จ ำนวน 32 คน 
    เชิงคุณภาพ 
              1. ผู้บริหำร สพม.42 และผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
สำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
      2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรบริหำรจัดกำรใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด      
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4. วิธีด าเนินการ/ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 เสนอขออนุมัติโครงกำร พ.ย.63  
2 จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำน พ.ย.63  

3 ก ำหนดกำรประชุม/ก ำหนดสถำนที่/ประสำนงำน/ 
แจ้งก ำหนดกำรประชุม 

พ.ย.63 – ก.ย.64  

4 จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม/ประสำนงำน พ.ย.63 – ก.ย.64  
6 ด ำเนินกำรประชุมตำมก ำหนดกำร พ.ย.63 – ก.ย.64  
7 จัดท ำรำยงำนกำรประชุม/ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พ.ย.63 – ก.ย.64  
8 สรุปผลควำมพึงพอใจ  พ.ย.63 – ก.ย.64  
9 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ก.ย.64  

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
            1. ด ำเนินกำรประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  12 ครั้ง 
             2. สถำนที่ประชุม  ได้แก่  สพม.42  และ โรงเรียนในสังกัด    
     

6. งบประมาณ 
             จ ำนวน  207,000 บำท  รำยละเอียด ดังนี้  (งบประมำณขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมประชุม  
    (90 คน x 30 บำท x 2 มื้อ x 10 ครั้ง)   

54,000 - 54,000 - 

2. ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมประชุม  
    (90 คนx 90 บำท x 1 มื้อ x 10 ครั้ง) 

81,0000 - 81,000 - 

3. ค่ำจ้ำงท ำวำระกำรประชุม/ เอกสำรกำร 
    ประชุม (90 เล่ม x 80 บำท x 10 ครั้ง) 

 72,000 - - 72,000  

รวมงบประมาณ 207,000 -  135,000 72,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ปัจจัยความเสี่ยง 
             กำรด ำเนินกำรประชุมไม่เป็นไปตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำกมีภำรกิจเร่งด่วนอ่ืน ๆ 
ในช่วงเวลำเดียวกัน  
        แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
            ให้มีกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำผ่ำนระบบทำงไกล Video Conference  หรือประชุมโดยบูรณำกำร
กับกำรประชุมคณะอื่นซึ่งผู้เข้ำประชุมเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน  
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
    1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละครั้ง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ  
    1. ผู้บริหำร สพม.42 และผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจนโยบำย  
แนวทำงกำรด ำเนินงำนและสำมำรถบริหำรจัดกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

ร้อยละ 100 

    2. ผู้เข้ำร่วมประชุมมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำ 
 

ร้อยละ 80 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

            1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 และโรงเรียนในสังกัดสำมำรถปฏิบัติตำมนโยบำย
และแนวทำงกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 และโรงเรียนในสังกัด มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
บริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
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6.4 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม สพม.42 “น่าอยู่ น่าท างาน บริการประทับใจ” 
 

1. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ตำมบทบัญญัติในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 38 และตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 37 ที่ก ำหนดให้กระทรวง
กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และ
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ   

กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้มีประกำศ เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำจ ำนวน 42 เขต เมื่อ
วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ (18 สิงหำคม 2553) เป็นต้นไป 
ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และท้องที่จังหวัด
อุทัยธำนี โดยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ตั้งอยู่ที่อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ และให้
สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเฉพำะแต่ระดับมัธยมศึกษำที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
ไปสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ตั้งอยู่ เลขที่ 105/30 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก 
ต ำบลวัดไทร อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเฉพำะระดับมัธยมศึกษำที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 37 โรงเรียน 
และจังหวัดอุทัยธำนี จ ำนวน 21 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 58 โรงเรียน จะด ำเนินกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศ และทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่และให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถค้นหำเอกสำรที่ใช้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้เอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ประชำชนผู้มำรับบริกำร ซึ่ง
สภำพแวดล้อมที่ท ำงำนของหน่วยงำนรำชกำรเป็นสถำนที่ท ำกำรที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ใช้เป็นที่ปฏิบัติรำชกำร
และให้ประชำชนมำติดต่อรำชกำรและบริกำรจำกภำครัฐ ในส่วนข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติต้องอยู่ปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรทั้งวัน สภำพแวดล้อมมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนและสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำงำนใน
สภำพแวดล้อมที่สะอำด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงำนมีสุขภำพที่ดี มีควำมสุขในกำรท ำงำน มี
ควำมปลอดภัยจำกกำรท ำงำน มีกำรปฏิบัติงำนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังส่งผลทำงอ้อมให้
เกิดควำมสำมัคคีและกำรท ำงำนเป็นทีม แต่ในทำงตรงกันข้ำม หำกสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนไม่ดี ย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงกับผู้ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดขึ้นทั้งด้ำนจิตใจ ร่ำงกำย และประสิทธิภำพกำรท ำงำนเช่นกัน ในส่วนผู้มำติดต่อ
รำชกำรหรือผู้มำรับบริกำรที่เข้ำมำในส่วนรำชกำร เมื่อพบเห็นสภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำรที่มีควำมสะอำดเป็น
ระเบียบ เช่น มีควำมชัดเจนในล ำดับขั้นตอนกำรรับบริกำรอย่ำงเป็นระบบ กำรจัดสถำนที่ที่เอ้ือต่อควำมสะดวกของ
ผู้มำรับบริกำร เป็นต้น ย่อมสร้ำงควำมประทับใจและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้มำรับบริกำร  
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 “น่ำอยู่ น่ำท ำงำน บริกำรประทับใจ” เพ่ือเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศ และ
ทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถค้นหำเอกสำรที่ใช้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว ส่งผลให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนผู้มำรับบริกำร 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศของสถำนที่ท ำงำนให้สะอำด สวยงำม สะดวก และเป็นระเบียบ เพ่ือเอ้ือต่อกำร

ปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่และเพ่ิมประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน  
2. เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับประชำชนผู้มำรับบริกำร  
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำสิ่งแวดล้อม และสุขภำวะในกำรท ำงำน 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้รับบริกำรอื่นๆ 
เชิงคุณภาพ 
 - ระดับควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
 - ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ  
 - ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ของ สพฐ. 
 - ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของ สพม.42  
 - ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สพม. 42  
 - ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของ สพม.42 
 - ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ของ สพม. 42 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) ก ำหนดนโยบำย พร้อมประกำศให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบกฎระเบียบในกำรท ำงำนที่เอ้ือต่อสุขภำพ 

สภำพแวดล้อม และควำมปลอดภัย  
2) ส่งเสริมกำรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมสุขภำพด้ำนต่ำง ๆ  และกำรบริหำรจัดกำร

ควำมรู้ด้วยกระบวนกำร PLC กำรพัฒนำระบบบริหำร และกำรบริกำรเพ่ือพัฒนำสู่ "สพม.42 น่ำอยู่ น่ำท ำงำน บริกำรประทับใจ" 
3) ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคน 
4) จัดท ำคู่มือหลักกำรให้บริกำรที่ดีที่ชัดเจน อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรและสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งไปสู่

กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผลงำนที่ได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ผลิตผลหรือกำร
บริกำรที่มีคุณภำพ และบรรลุข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำรแนวทำงของกำรสร้ำงระบบกำรให้บริกำรในองค์กรสู่ควำม
เป็นเลิศในกำรให้บริกำรเพ่ือจัดกำรควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และพัฒนำให้เกิดควำมต่อเนื่องอย่ำงถำวร 

5) กำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล 
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5. งบประมาณโครงการ 
 จ ำนวน    152,390     บำท  โดยถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร เพื่อกำรด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
5.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพม.42  
5.2 กิจกรรม 5 ส 
5.3 เฟิร์ม & ฟิต เพื่อพิชิตสุขภำพที่แข็งแรง 
5.4  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ และกำรบริกำร (KM ด้วยกระบวนกำร PLC  

One Stop Service และ Service Mine)  
5.5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลตำมยุทธศำสตร์ (แผนปฏิบัติรำชกำร สพฐ.) มำตรกำร

ปรับปรุงประสิทธิภำพ (KRS) คุณธรรมควำมโปร่งใส (ITA) และ มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

- ระดับควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมส ำนักงำน ระดับดีข้ึนไป 
- ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที ระดับดีมำกข้ึนไป 
- ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ของ สพฐ. ระดับดีมำกข้ึนไป 
- ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของ สพม..42 ระดับมำตรฐำน 

ขั้นสูงขึ้นไป 
- ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สพม. 42  ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
- ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของ สพม.42 ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
- ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ของ สพม. 42 ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บรรยำกำศของสถำนที่ท ำงำนสะอำด สวยงำม สะดวก และเป็นระเบียบ เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน และกำร
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที ่เพ่ิมประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน บุคลำกรมีสุขภำพดีท้ังร่ำงกำยและจิตใจ 

2. ท ำให้เกิดบรรยำกำศที่ดีและสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำนเป็นทีม สร้ำงควำมผูกพันท ำให้บุคลำกรมำร่วมท ำ
กิจกรรมด้วยกัน เกิดควำมรักควำมสำมัคคีขึ้นในองค์กร 

3. สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับประชำชนผู้มำรับบริกำร ท ำให้เกิดทีมงำนที่มีศักยภำพในอนำคต   
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6.5 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กรสู่เป้าหมาย 

1. หลักการและเหตุผล 
 

              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุน และรับผิดชอบ 
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำในด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับกำรศึกษำให้เป็นไปตำม
แนวทำงและนโยบำยที่ก ำหนดอย่ำงมีคุณภำพ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ  ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร รวมถึงกำรส่งเสริมสนับสนุนในด้ำนอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกันสอดคล้องกัน  ดังนั้น บุคลำกรทำงกำรศึกษำจึงเป็นบุคคลส ำคัญอย่ำงยิ่ง   ที่จะส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ และน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้เป็นธูปธรรม รวมทั้งองค์กรจ ำเป็นต้องมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
สำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรตำมบริบทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
              ดังนั้น  เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ                  
มีประสบกำรณ์ และประสำนงำนกำรร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน รวมทั้งเพ่ือให้องค์กรมีระบบ
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  จึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมสัมมนำ
เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนภำยในองค์กรสู่เป้ำหมำย 

2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้ผู้บริหำร และบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อน และก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
              2. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมาย  
        เชิงปริมาณ  
                1. ด ำเนินกำรประชุมบุคลำกรในสังกัด จ ำนวน 68 คน จ ำนวน 5 ครั้ง (ประชุม 2 เดือน/ 1 ครั้ง) 
       2. ด ำเนินกำรประชุมสัมมนำบุคลำกรในสังกัด จ ำนวน 68 คน  จ ำนวน 2 ครั้ง  (ประชุมสัมมนำปีละ 2 ครั้ง) 
        เชิงคุณภาพ 
                1. ผู้บริหำร และบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ขับเคลื่อน และก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
                2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดท ำหนังสือเชิญประชุม/ วำระประชุม/ เอกสำร 

ที่เก่ียวข้อง / ประสำนงำน  
ธ.ค.63 – ก.ย.64   

2 ด ำเนินกำรประชุม ธ.ค.63 – ก.ย.64   
3 จัดท ำรำยงำนกำรประชุม/แจ้งกลุ่มต่ำงๆ ธ.ค.63 – ก.ย.64  
4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ก.ย.64  
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
            ระยะเวลำในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2563  – กันยำยน 2564)  สถำนที่
ด ำเนินกำร ณ  ห้องประชุม สพม.42 
 

 

6. งบประมาณ 
           งบประมำณปี พ.ศ.2564  ของ สพม.42 จ ำนวน 90,000 บำท  (เก้ำหมื่นบำทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมบุคลากรในสังกัด  
(2 เดือน/ 1 ครั้ง) 
1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   (68 คน x 30 บำท x 2 มื้อ x 5 ครั้ง) 
2) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (68 คน x 90 บำท x 1 มื้อ x 5 ครั้ง)   

 
 

20,400 
 

30,600 
 

     
 

20,400 
 

30,600 

 
 
 
 
 

  
รวมกิจกรรมที่ 1 51,000  51,000   

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด 
(ปีละ 2 ครั้ง) 
1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
    (68 คน x 30 บำท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง) 
2) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (68 คน x 90 บำท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 
3) ค่ำอำหำรเย็น 
    (68 คน x 90 บำท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 
4) ค่ำวัสดุ 

 
 
 

8,160 
 

12,240 
 

12,240 

  
 
 

8,160 
 

12,240 
 

12,240 

 
 
 
 
 
 
 
 

  6,360 
รวมกิจกรมที่ 2 32,640  32,640 6,360 

รวมทั้งสิ้น  90,000  83,640 6,360 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         ปัจจัยความเสี่ยง 
              กำรด ำเนินกำรประชุมอำจไม่เป็นไปตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้เนื่องจำกมีภำรกิจงำนเร่งด่วน
อ่ืนเข้ำมำในช่วงนั้น ๆ 
         แนวทางการบริหารความเสี่ยง   
             ใช้วิธีกำรประชุมโดยบูรณำกำรกับกำรประชุมคณะอื่นซึ่งผู้เข้ำประชุมเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
      1. ด ำเนินกำรประชุมบุคลำกรในสังกัด จ ำนวน 58 คน 
รวม 5 ครั้ง โดยมีกำรประชุม 2 เดือน/ 1 ครั้ง 
      2. ด ำเนินกำรประชุมสัมมนำบุคลำกรในสังกัด  จ ำนวน 58 คน 
รวม 2 ครั้ง โดยมีกำรประชุมปีละ 2 ครั้ง  

 
ร้อยละ 100 

 
 ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     1. ผู้บริหำร และบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อน และก ำกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
     2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรบริหำร
จัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ร้อยละ 100 

 
  

ร้อยละ 90 
 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหำร และบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ขับเคลื่อน และก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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6.6. โครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 ก ำหนดให้คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำ และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำง
มีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21 ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ   และสังคมโลกอันเนื่องจำกกำรปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) กำร
เปลี่ยนแปลงสู่อุตสำหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ 4 ประกำร 
คือ 1) เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 2) เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมือง
ดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 3) เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สำมัคคี และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือน ำ
ประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดัก ประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศลดลง  
 จำกผลด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รวมถึงผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 พบว่ำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ยังไม่เหมำะสม นอกจำกนี้ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) พบว่ำ คะแนนนักเรียนยังต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ และคะแนนของนักเรียนปีปัจจุบันต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งโรงเรียนยังขำดกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
เป็นรูปธรรมที่จะสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้   
 ในกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้มีกำรพัฒนำ
มำโดยตลอด ด้วยกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรแนวใหม่และกิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เข้ำมำช่วยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ี
หลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ได้แก่ 1) หลักสูตรและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 2) กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 3) กิจกรรมบูรณำกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 4) กิจกรรมแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  5) กิจกรรมพัฒนำนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 6) กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมครูนักวิจัยในกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนว STEAM เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  7) กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 8) กำรพัฒนำ
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 9) กำรพัฒนำเทคนิคและวิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 10) กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 11) กำรยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 12) กำรพัฒนำโรงเรียน
ขนำดเล็ก  13) กำรใช้ ICT ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (DLIT) 14) กำรจัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม  15) โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ 16) กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
 ด้วยหลักกำรและเหตุผลข้ำงต้น กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยคำดหวังว่ำจะสำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน ให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลในกำรสร้ำงคน สร้ำงสังคม และสร้ำงชำติ เป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำ
ก ำลังคนให้มีคุณภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ร่วม กับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่ำงเป็นสุขในกระแสกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21  ตำมศำสตร์พระรำชำภำยใต้แนวคิดคุณธรรมน ำควำมรู้ 
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2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือพัฒนำระบบกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงวิชำกำร ที่ประกอบด้วย   1) หลักสูตรและกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้  2) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  3) กิจกรรมบูรณำกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 4) กิจกรรมแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน  5) กิจกรรมพัฒนำนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ  6) กิจกรรมกำร
พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมครูนักวิจัยในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว STEAM เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21  7) กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  8) กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 9) กำรพัฒนำ
เทคนิคและวิธีกำรสอนที่หลำกหลำย  10) กำรจัดกำรเรียนรู้    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  11) กำรยกระดับคุณภำพ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  12) กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก  13) กำรใช้ ICT 
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (DLIT)  14) กำรจัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม  15) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ  
16) กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมนโยบำย และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  
   1) ครูและบุคลำกรร้อยละ 100 ได้รับกำรสนับสนุนกิจกรรมตำมบทบำทหน้ำที่ ตำมนโยบำย และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
   2) สถำนศึกษำร้อยละ 100 รว่มฝึกปฏิบัตินักเรียนและได้เรียนรู้กิจกรรมเป็นไป ตำมนโยบำย และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
  3.2 เชิงคุณภาพ  
   1) ครูและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน และสังคม ตำมบทบำทหน้ำที่ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   2) สถำนศึกษำฝึกปฏิบัตินักเรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในกำรร่วมกิจกรรม ตำมนโยบำย และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน และสังคม และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ล าดับ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรศึกษำสภำพปัญหำ ประเมินควำม
ต้องกำรจ ำเป็นและสร้ำงเครื่องมือนิเทศ 

มิ.ย. 64  

2. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำย และสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน  และสังคม 

มิ.ย. - ส.ค. 64 
 

3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน ก.ย. 64  
4. รำยงำนผล และน ำข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุง 

กำรด ำเนินกำรปีงบประมำณต่อไป 
ก.ย. 64  
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5. ระยะเวลาด าเนินการ       
 - มิถุนำยน - กันยำยน 2564 
 - สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 58 โรงเรียน 
 

6. งบประมาณ    80,000  บำท ขอถัวจ่ำยตำมที่จ่ำยจริง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ    
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมศึกษำสภำพปัญหำ ประเมิน
ควำมต้องกำรจ ำเป็น 

4,000 - 4,000 - 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำม
นโยบำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ชุมชน  และสังคม 

70,000 12,000 58,000 - 

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลกำรนิเทศติดตำม 4,000 - 4,000 - 
กิจกรรมที่ 4 รำยงำนผล และน ำข้อเสนอแนะไป
ใช้ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรปีงบประมำณต่อไป 

2,000 - - 2,000 

รวม 80,000 12,000 66,000 2,000 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ตำมบทบำทหน้ำที่  
2. นักเรียน มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และ 
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลำกร มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ตำมบทบำทหน้ำที่  
2. นักเรียน มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
 
อยู่ในระดับ ดี 
 
อยู่ในระดับ ดี 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1 สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน 
 9.2 นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และมีผลสัมฤทธิ์และมีผลกำรทดสอบระดับชำติที่ดีขึ้น 
  9.3  สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่เป็นระบบ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
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6.7 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปงีบประมาณ 2564 

 

1. หลักการและเหตุผลความเป็น 

   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6  
มำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำ  
กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำร
จัดท ำรำยงำนประจ ำปี เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่
กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศกกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2561 สำระส ำคัญของกฎกระทรวงฯ ข้อ 3 ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำโดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภท
กำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนดพร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำร
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ถือเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ในสังกัดมีหน้ำที่ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือและแนะน ำสถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมแก่สถำนศึกษำในกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่  จึงได้ก ำหนดโครงกำรนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อเพ่ิมพูนและสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ พ.ศ. 2561 
 2.2 เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพ
ประจ ำปีของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561 
 2.3 เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และกำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42  
  2.4 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ แก่สถำนศึกษำในสังกัด 
 2.5 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศและเป็นสถำนศึกษำตันแบบและแกนน ำด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทุกแห่งรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษำดูงำน ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือสถำนศึกษำอ่ืนๆ ในสังกัด 
 



 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                           

                                                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

214 

 
3. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1  ทุกโรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีควำมรู้ในกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม 
2561 และมีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
       3.1.2   ทุกโรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีระบบและกลไกกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561 เพ่ือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              3.2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนมีควำมรู้ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในสถำนศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561 
      3.2.2 โรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 พัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง 
          3.2.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในของ 
สถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง และพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และ
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัด 
  

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ทุกโรงเรียน 
 

5. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

 55.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  5.1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนมีควำมรู้ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำในสถำนศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561 
5.1.2 โรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 พัฒนำระบบกำร 

ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง 
 5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 มีระบบส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง และพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และ
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัด  

6. วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 1  มกรคม  2564   วันสิ้นสุดโครงการ วันที่  30 กันยำยน 2564 

    สถานที่ด าเนินการ  ห้องประชุมรำชสิทธิเวที ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
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7. งบประมาณ  
 งบพัฒนำจำก สพม.42   งบประมำณจัดสรรมำจำก สพฐ. 
  งบประมำณท้ังสิ้น  76,000 (บำท) (ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นหกพันบำทถ้วน  

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
  กิจกรรม   รายการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

กำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ระบบประกันคณุภำพภำยใน
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
: 1) กำรประชุมปฏิบตัิกำรประเมนิ
คุณภำพภำยในและกำรจดัท ำรำยงำน 
SAR  2) กำรประชมุปฏิบัติกำรพฒันำ
ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ระบบประกันคณุภำพกำรศึกษำ  

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน  140 คน @  35 
(140 คน× 150บำท)= 21,000 บำท 
- ค่ำเอกสำรกำรประชุม = 4,300 บำท 

 

กิจกรรมติดตำม ทบทวน ตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และ
น ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคณุภำพ
สถำนศึกษำ พ.ศ. 2561 

ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงถัวเฉลี่ย โรงเรียนละ 300 บำท 
58 โรงเรียน =17,400 บำท 

 

กิจกรรมนเิทศก ำกับติดตำมกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก
ปีงบประมำณ 2564  

ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงถัวเฉลี่ย โรงเรียนละ 300 บำท 
41 โรงเรียน =12,300 บำท 

 

กำรสังเครำะหผ์ลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำระดับเขตพื้นท่ี ปี
กำรศึกษำ 2563 

  

กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล OBEC 
DATA 42และเว็บไซด ์ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับเขต
พื้นที่ ของสถำนศึกษำในสังกัด ปี
กำรศึกษำ 2563 

  

กิจกรรมพัฒนำสถำนศึกษำเครือขำ่ย1 
ช่วย 3  และ กำรคัดเลือกสถำนศกึษำ
รำงวัล IQA Award  แลกเปลี่ยน
เรียนรูโ้รงเรียนท่ีมผีลกำรปฏิบตัิงำนท่ี
เป็นเลิศและเป็นสถำนศึกษำตันแบบ
และแกนน ำดำ้นกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ   

จัดสรรงบพัฒนำสถำนศึกษำเครือข่ำย จ ำนวน 7 โรงเรียนๆละ 
2,000 บำท เป็นเงิน 14,000 บำท 
บริหำรจดักำรเขตพื้นท่ี ในกำรจัดประชุมขับเคลื่อน และลงนำม 
MOU จ ำนวน 7,000 บำท 

(เป็นกิจกรรม 
งบ สพฐ. จ ำนวน 
21,000 บำท) ตำม
หนังสือ ที่ ศธ 
04004/; 1437 
 ลว 25 ธ.ค.63  
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8. แผนการด าเนินงาน     
  

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
หมาย
เหต ุ

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กำรพัฒนำและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งระบบ
ประกันคณุภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  

             

2 กิจกรรมติดตำม 
ทบทวน ตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  

             

3 กิจกรรมนเิทศก ำกับ
ติดตำมกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก
ปีงบประมำณ 2564  

             

4 กำรสังเครำะหผ์ลกำร
ประเมินคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ
ระดับเขตพื้นท่ีปี
กำรศึกษำ 2563 

             

5 กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูล OBEC 
DATA 42 

             

6 กิจกรรมพัฒนำ
สถำนศึกษำเครือ ข่ำย 
1 ช่วย 3   

             

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนมีควำมรู้ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ในสถำนศึกษำท้ังมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
9.2 โรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำร

คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง 
9.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

ให้มีควำมเข้มแข็ง และพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และกำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัด  
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ส่วนที่ 5 
 

การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน 
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     การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
  

การจัดท าแผนปฏิบั ติ การประจ าปี  เป็นเครื่ องมือส าคัญในการปฏิบั ติ งานเพ่ือส่ งมอบผลผลิ ต  
การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จึงได้ก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี              
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. พัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานที่ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วย 

7.1 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หรือระบบ KRS (KPI Report system) เป็นระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดได้
ใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 

7.2 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS : Area 
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้จัดเก็บข้อมูล
จากสถานศึกษาผ่านระบบ online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน 

7.3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++ : 
Area Management Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ ซึ่งลักษณะการท างาน
ของระบบจะด าเนินการบนเครือข่ายสารสนเทศ online และ Real Time  

7.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน (SMSS : School Management 
Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้โรงเรียนบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน 
และด้านวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทรัพยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิงประจักษ์
ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
  1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญ ในการด าเนินการ
แปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม ที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน   
  2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงาน /กลุ่มงาน ต้องให้ความส าคัญในการใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน 
  3. ชี้แจงสร้างความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน  
เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564 ของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาต่อยอดให้
บรรลุผลตามแผนที่วางไว้ต่อไป 
  5.  ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ควรมีการ
ก าหนดทิศทาง ดังนี้ 
   - ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า ในแต่ละ กลยุทธ์  
การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   
   - ทุกหน่วยงานพิจารณาใช้ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดมาก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการ
ประเมินผล ร่วมกับตัวชี้วัดตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
   - พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นราย
ไตรมาสอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ส าหรับการทบทวน ก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณ และจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

6. ส่งเสริมความพร้อมของบุคลากร และองค์การ ในการบริหารจัดการรอบด้าน 
- น าแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) แผนจัดการความรู้ 

(KM Active plan) มาใช้ในการพัฒนาองค์การ 
- การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการท างานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน 
- การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (Capacity Building) ให้มีความสามารถในการ

ด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพ่ิมสมรรถนะด้านสารสนเทศ ( IT) หรือการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร 
ตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis 

- การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล เสริมสร้างให้บุคลากร  
มีความเข้าใจในการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างถูกต้อง 
สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น 
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การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต กลยุทธ์ จุดเน้น  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. งบประมาณด าเนินการในส่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
       ด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีส านักและหน่วยงานส่วนกลางเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงาน 

2. งบประมาณด าเนินการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา  
 2.1 งบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานพ้ืนที่การศึกษา ทั้งด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่างไกล และจัดสรรตามภาระงาน ประกอบด้วย 
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์จ านวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ คุณภาพ 
การบริหารการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาจากจ านวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอก  
  2.2  งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตาม 
กลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงการผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีเป้าหมายที่ส่งผล
ต่อกลยุทธ์และเป้าหมายการให้บริการ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การวิจัย การผลิตอุปกรณ์ สื่อ เพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเป็นต้นแบบได้ หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีเป้าหมายไม่ซ้ ากับ
เป้าหมายที่ได้รับงบประมาณไปแล้วตามปกติ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. งบประมาณด าเนินการส าหรับสถานศึกษา  
  เป็นงบประมาณที่จะจัดสรรให้สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีได้รับ  

3.1 งบประมาณ โดยส านัก และหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
กิจกรรม ให้สถานศึกษาตามเป้าหมายด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 

3.2 งบประมาณท่ีตั้งไว้ที่ส่วนกลาง โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
เสนอของบประมาณโดยจัดท าโครงการ กิจกรรม และก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประจ าปี เพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่ให้บรรลุผลตามตัวขี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (งบแลกเป้า) 

 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                        

                                                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

221 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
 

แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

หลักการและท่ีมา 

 รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า       
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสิน  การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3) 
ก าหนดว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนด ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด และมาตรา 12 ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการ
จัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

- ข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ 

- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ณ วันที่
29 มิถุนายน 2560 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กร (โครงสร้าง/กระบวนการท างาน) 
 - คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เกี่ยวกับการประเมิน 
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบการประเมิน  
5 องค์ประกอบ ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบไว้ แต่ได้เพ่ิมเติม 1) ประเด็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานไว้ที่
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องค์ประกอบที่ 1 Function base  2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินการค านวณคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละของทุกองค์ประกอบ 
และยกเลิกหลักเกณฑ์ส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของ 1 องค์ประกอบให้ถือว่าอยู่ในระดับปรับปรุง  
3) ปรับปรุงรอบระยะเวลาการประเมินเป็นปีละ 1 รอบ (1 ต.ค.-30 ก.ย.) จากเดิมมติ ครม.ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องประเมิน 
ปีละ 2 รอบ  
 

ประเด็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปีประมาณ 2564 
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
นโยบายรัฐบาล 
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กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การด าเนินงาน 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  ระดับนโยบาย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้เรื่องการประเมินผล
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นวาระร่วมกันของทุกส่วนราชการ โดยให้มีรอง
ผู้อ านวยการส านักดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน  เพ่ือให้มีการด าเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วม 
และมีการบูรณาการการด าเนินงาน 

2.  แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนเป็น
หัวหน้าผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO ) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ
ของส่วนราชการในสังกัด 

3.  แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพ่ือใช้ใน
การสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ผู้แทนจาก
ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล 

5.  บูรณาการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือให้มีเอกภาพในการน าสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด 
และจัดท าแผนงานโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด 

6. พัฒนาระบบควบคุม  ก ากับติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น การ
รายงานเอกสาร การรายงานผ่านสื่อ IT เช่น  SMISS,  Data Center  ระบบ KRS  และ AMSS ก าหนดผู้
ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด  และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ 
พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว  ทันสถานการณ์  

7.  จัดท าปฏิทินการด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แสดงความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  ในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา  
เพ่ือใช้ก ากับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามปฏิทิน 

8.  ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย การ
ก าหนดมาตรการให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา น าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน การก าหนดเกณฑ์
การจัดสรรเงินรางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถน าผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักใน
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) 
รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพ่ือการระดมทรัพยากร ฯลฯ 
 2.  ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดท าแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน ก ากับ 
ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 4.  เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัดเพ่ือให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ 
 6.  จัดท าและด าเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการด าเนินงาน ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายใน
และผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพ่ือรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 8.  ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงาน (Site Visit) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
น ามาก าหนดแนวทางแก้ไข 
 9.  รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ที่ก าหนด 
 10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

ระดับสถานศึกษา 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนด้วย 
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท าแผนงานโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการก ากับ ติดตามและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและ
สาธารณชน 
 4.  จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการด าเนินการ รองรับการติดตามจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล  
 5.  จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
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 6.  จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ  โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมิน  และรายงานผลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาก าหนด  
 7.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอ่ืนที่ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
ตุลาคม  2563 1. ขั้นเตรียมการ 

  1.1 รับนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2564 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.2 รับทราบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3 รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.4 จัดเตรียมข้อมูลของหน่วยงาน 
  1.5 ประสานบุคลากร สถานที่ด าเนินการ และงบประมาณ 
  1.6 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 2. ขั้นจัดท าแผน 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.2 ก าหนดวงเงินตามกลยุทธ์ 
  2.3 แจ้งกลุ่มงานท่ีมีภารกิจงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น จัดท าโครงการ/
กิจกรรม เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน โดยหัวหน้าทีมกลยุทธ์ 
(ผู้บริหารการศึกษา) ตรวจสอบความสมบูรณ์โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 
และเรียงล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนก่อนหลัง 
  2.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา) และตรวจสอบความเหมาะสมโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 
 2.5 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 
 

3. ขั้นการตรวจสอบ 
3.1 น าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  

เสนอฝ่ายบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา 
3.2 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ 

ของฝ่ายบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3.3 จัดท ารูปเล่มรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และผู้เกี่ยวข้อง 
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ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
  ธันวาคม 2563 – 

กันยายน 2564 
 
 

4. ข้ันน าแผนสู่การปฏิบัติ 
   4.1 แจ้งฝ่ายบริหาร บุคลากรทุกกลุ่ม รับทราบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   4.2 แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ ด าเนินการ
ขับเคลื่อนและผลักดันโครงการ/กิจกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
และมีประสิทธิภาพ 
   4.3 แจ้งโรงเรียนรับทราบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา 
พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียน 
   4.4 แจ้งประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ /เอกสารสรุป) 
   4.5 สรุป ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 

   ธันวาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

5. ข้ันติดตามประเมินผล 
   5.1 รอบ 3 เดือนแรก (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ผู้รับผิดชอบ 
รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 และ 
รายงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 

 5.2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  ผู้รับผิดชอบ
รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 และรายงาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่  
15 เมษายน 2564 
   5.3 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564)  ผู้รับผิดชอบ 
รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 และรายงาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่  
15 กรกฎาคม 2564  
   5.4 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  ผู้รับผิดชอบ 
รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 และรายงาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่  
15 ตุลาคม  2564 

      
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณ ให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน

สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยการด าเนินงาน
ต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
  

 



 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                        

                                                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

229 

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                        

                                                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

230 

 



 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                        

                                                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

231 

 



 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                        

                                                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

232 

 
 



 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                        

                                                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

233 

 

 



 


