
 

 

 
 
                           
 
 
      

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

        
 
 

      

  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
(ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
กลุ่มนโยบายและแผน  

เอกสารล าดับที่ 29/2565 
 



(ก) 

 

 ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดย
ค านึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืน
ประกอบกัน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 
และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูล 
สู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.  2562  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
                  กลุ่มนโยบายและแผน 

ธันวาคม 2565 
 



 

 

 
 
                           
 
 
      

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

        
 
 

      



(ข) 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

 
    ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1) ,(2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเ วลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่  
โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบ 
ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผน
ระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการและเชื่อมโยง
ข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System 
of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นองค์กรคุณภาพ บูรณาการจัดการศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม รักษ์ท้องถิ่น และทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคใหม่ 

    พันธกิจ 
   1. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการสู่ระบบราชการ 4.0 
   2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ บูรณาการการจดัการศึกษาแบบอย่างมีประสิทธภิาพ 
   3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
   4. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 



(ค) 
 

   5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง มีวินัย และจิตสาธารณะ 

    ค่านิยมองค์กร 
    “ทันสมัย ใส่ใจบริการ ประสานงานเชิงบูรณาการ” 

 เป้าประสงค์รวม 
   1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0 
   2. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงน าเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรม 
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานทุกสังกัด 
   4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
   5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง มีวินัย และจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   2. การพัฒนาก าลังคน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
   5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
    6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องและเสริมสร้าง 
ภูมิคุ้มกันเพ่ือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด และความสนใจ  
ด้านอาชีพ 
  3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  4. บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคใหม่ 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
เหมาะสม และมีคุณภาพ 
  6. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมทุกที่ทุกเวลา 

 7. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  8. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
ค ารับรอง และคุณธรรมและความโปร่งใส 



(ง) 
 

  9. บุคลากรในหน่วยงานการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นอย่างมืออาชีพ 
ปฏิบัติราชการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 กลยุทธ์ 

   1.1 ปลูกฝังค่านิยมผู้เรียนให้มีหลักคิด ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
   1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  1.3 หน่วยงานการศึกษาพัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ 

   2.1 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้   
  กลยุทธ์ 

   3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 

   3.2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การศึกษาที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.3 ส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   3.4 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ 

และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง   
  กลยุทธ์ 

4.1 พัฒนาเครือข่ายข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้เป็นเอกภาพ 
   4.2 พัฒนากลไกการบูรณาการช่วยเหลือ และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

   4.3 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 



(จ) 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
 กลยุทธ์ 
    6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มาตรฐานส านักงาน 
และคุณธรรมและความโปร่งใส 

6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ 
6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ 

   6.4 พัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

   6.5 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรน านวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 
 

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 2 180,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาก าลังคน เพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
                     การแข่งขัน 

2 
 

90,000 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคม 
                     แห่งการเรียนรู้ 

14 516,300 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่ 
                     มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  

3 63,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2 9,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ 
                    ทันสมัย 

10 258,500 

รวมทั้งสิ้น 33 1,117,500 
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ส่วนที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1) ,(2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ 
เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน 
หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน  ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 
และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูล 
สู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.  2562  
ส านักงานศึกษาธิการจัหวัดพัทลุง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส าหรับใช้ เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารงานของผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 วิธีด าเนินงาน 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
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(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 -2570 
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.  2566-2570) นโยบายรัฐบาล  
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2566 - 2570  
 2. ก าหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนสาระส าคัญ 
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง      
(ฉบับใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
  4. จัดท ารายละเอียดโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารระดับสูง 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
   5. จดัประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  
  6. จัดท ารายละเอียดงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดพัทลุง 
  7. บูรณาการเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 8. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  
 9. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทางเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง 
 
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
ที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศ ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ 
ที่ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ โดยแผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 
ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 คือแผนที่
จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเปูาหมาย  
ที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก (SWOT) ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 
 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 1) 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
(ฉบับใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)  
   (1) เป้าหมาย  
    1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคม 
ร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี”  
การด าเนินชีวิต  
     2.1.1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 
     2.1.2) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการ
พัฒนาผู้น าชุมชนให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการ  
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จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
ท ากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
    2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ 
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และ  
วัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผน 
ทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึง  
การพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข
และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
     2.2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ 
ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก และให้มี 
การลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  
     2.2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ 
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ  
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึง
ทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจน  
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
     2.2.3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน 
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน  มีการ
ท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างาน 
ที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงิน  
ของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ 
ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอ านวยความสะดวกด้านความรู้ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ แรงงานฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้  
ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท างาน 
     2.2.4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
ส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้  
มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ 
พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้อง  
กับความจ าเป็นพืน้ฐานในการด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม  
    2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้
ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบ 
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ 
การวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ  
     2.3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้  
ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้  
ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียน  
ให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์  
ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 
และทักษะชีวิต  
     2.3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาท 
จาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ 
แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ  
มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ  
การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง  
การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน  
จากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  
     2.3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษา  เพ่ือสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ 
ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ 
ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษ  
ที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการ
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที ่ 
     2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษา
และระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ  
การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล  
การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับ
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ทักษะการให้สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ  
อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึง
ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก -เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ 
การสร้างนิสัยใฝุเรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนา  
ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้  
     2.3.5) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสาน  
กับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
     2.3.6) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
โดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น 
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะ
แรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบ
สมรรถนะในระดับภูมิภาค  
    2.4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ 
และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง 
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนา 
และรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและ
ระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
     2.4.1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล  
มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับ  
และเห็นความส าคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ  
จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ  
เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา 
ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย  
    2.5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการ 
มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝัง  
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     2.5.1) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแ ม่ 
มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
เปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัว  
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ทุกลักษณะ รวมถึงจัดให้มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

  2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
   (1) เป้าหมาย  
    1. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
    2. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
     2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการ
กระจายทรัพยากรและเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล 
เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มี
รายได้น้อย ให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้ าในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการ
รักษาพยาบาลต่อการเจ็บปุวยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้
น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนา
สถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่ และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน 
และกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับ
จังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรม
ของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการ 
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  
    2.2) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
     2.2.1) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ  
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคน
ตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ เพ่ือยืดช่วงเวลาและเพ่ิมโอกาสในการท างาน 
ในยามสูงอายุและสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
หรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุ  
ให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมและฟ้ืนฟูศักยภาพ ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท าต่อเนื่อง 
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดย
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์  
และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุ  
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  3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
   (1) เป้าหมาย  
    1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไป 
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
     2.1.1) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบาย  
และการให้บริการภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้น 
จนจบกระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
และตรวจสอบได้  
    2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐ
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ  
มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเปูาหมายร่วมกันทั้ง  
ในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
ประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
     2.2.1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  
ผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพ 
และสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการ
สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเปูาหมายที่
ชัดเจน 

 2.2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการ
สนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดิน  
ต้องสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ ง ในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์  
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แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นท่ี มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการ
คลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณ
ให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส 
เป็นไปตามเปูาหมายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีแผนเพ่ิมรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณ  
ให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและการ
ปรับปรุงระบบภาษี  

    2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน 
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง 
การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งมี
การถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญและการกระจายอ านาจในระดับที่เหมาะสมเพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่น
เข้มแข็ง  
     2.3.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและปรับภารกิจ 
และพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ  
โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอ่ืนรับไปด าเนินการ รวมถึงการจัดระบบ
องค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการจะต้องก าหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ  
มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
    2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต  
     2.4.1) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการ
ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์  
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างาน  
ที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
    2.5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร  
ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง
ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน
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แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ
บูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
     2.5.1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่
ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไก 
การวางแผน ก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการ
หมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  
มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน  
     2.5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการ  
ที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ ยนวัฒนธรรม 
การท างานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการ 
การท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุก
ระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้ 
และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ  
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว  
    2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝูาระวัง 
ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
     2.6.1) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
สุจริต ก าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะ  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายก าหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ  

  4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 
   (1) เป้าหมาย  
    1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
    1.2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
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    1.3) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ 
โดยประชาคมระหว่างประเทศ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย 
และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ 
อย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง 
สามัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
     2.1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
เพ่ือให้คนในชาติมีจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝัง  
และสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรัก 
และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์
ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
แนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักค าสอน
ซึ่งเป็นแก่นแท้หรือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญา 
รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการปูองกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่า  
ในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย 
ตลอดจนอุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนาอ่ืนให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข พร้อมทั้ง
ส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน  
ของคนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง  
     2.1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอ้ืออ านวยต่อการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเปูาหมายที่ก าหนด รวมทั้งได้ผู้น าและนักการเมือง  
ที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชน  
มีความรู้  ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดี  
มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและ  
ของพรรคพวกเพ่ือนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีนโยบาย 
แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุง
ระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไก
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้
ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับ
สังคมไทย  
    2.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหา
เดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และปูองกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผล  
ให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
     2.2.1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับ 
การแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการ  
พัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่ างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์ 
หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ 
วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกก าลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการปูองกัน 
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น  
การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอ านาจหรือ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ 
เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
และความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติส าคัญที่ท าให้จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง 
รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการส าคัญของประเทศ  
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด  
     2.2.2) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบ
และสันติสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกัน  
อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอ่ืน ๆ โดย
ยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ 
ทุกกลุ่มเปูาหมาย มีการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ 
แผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้อง
ต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอ านวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหาสภาวะ
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม  
ในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจัง
และถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังส าคัญในการปกปูองและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี  
ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือค าสอนที่ถูกต้อง 
ของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต พร้อมดูแลและปูองกันมิให้มีการบิดเบือนค าสอน 
ของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับ
ภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่ม
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ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ 
ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ  
    2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และ 
ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด  
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 
     2.3.1) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก  
มีการพัฒนาไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การด าเนินการ
และความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่าง
ประเทศ พร้อมค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชน  
ต่อประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการปูองกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง อาเซียน 
รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ส าคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ 
ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความส าคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวก 
หรืออ านาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ  
ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง 

  5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
   (1) เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญ  
ของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้าง
พ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง 
รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุน  
ในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
         2.1.1) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มี 
ความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะท าให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึง  
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอ่ืน ๆ ตลอดจน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงจุดเด่ น 
ของแต่ละพ้ืนที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน  



 
 

14 
 

พร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอ านวยความสะดวกทางการค้า  
การลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพ่ิมสูง  
โดยตระหนักถึงความยั่งยืน  
        2.1.2) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรม
แห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดส าคัญ
ของไทย ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมือง
เศรษฐกิจเฉพาะด้านเพ่ือส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบ
นิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาคสถาบันการศึกษาท้องถิ่น และ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดส าคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจ าภาค เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอ่ืนและเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ ของไทย การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะ
ด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของ
เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เพ่ือให้เมืองเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่  โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัด
เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความส าคัญกับการใช้มหาวิทยาลัยใน
แต่ละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท้องถิ่นขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจในแต่ละภาค 

    2.1.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างระเบียงทาง
ด่วนดิจิทัล และเสริมสร้างความรู้และโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายบรอดแบนด์หลากรูปแบบตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล  
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบในการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เพียงพอรองรับ
บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์มที่ท าให้
เกิดการสร้างงานบริการในโลกดิจิทัลใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐ
และเอกชน และสร้างความมั่นคงในการเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลเชื่อมต่อกับโลก และการสนับสนุน
และเร่งรัดการน าวิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การออกแบบที่ค านึงถึงผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง มาใช้ในภาคการผลิตและบริการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในรูปแบบที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลายแหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมศักยภาพ
คนในสังคมด้วยการเข้าถึงความรู้ เครื่องมือบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งครอบคลุม 
ความปลอดภัยไซเบอร์ ความมีจริยธรรมและการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งการสร้างผลงาน  
ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศอย่างเต็มท่ี 

  6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (รอง) 
   (1) เป้าหมาย 
    1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
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    2. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
         2.1.1) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง
ระบบ โดยรักษาแนวปะการังที่ส าคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาปุาชายเลนที่ส าคัญต่อการดูดซับก๊าซ  
เรือนกระจก รักษาแหล่งหญ้าทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก มีพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล
ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการ
ดูแลจัดการพ้ืนที่ พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการ
อนุรักษ์ท่ีมีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงมูลค่าของระบบ
นิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล กระบวนการมีส่วนร่วมชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีระบบ
ตรวจสอบ แจ้งเตือน ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล รวมถึงมีการ
กระจายความรู้ด้านทะเลในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ และมีกิจกรรมการสร้างความ
ตระหนักทางทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูลความรู้เชิงรุกที่เข้าถึงได้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษา
วิจัยเรื่องทะเลอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาฐานข้อมูลเป็นคลังรวมความรู้ด้านผลประโยชน์ทางทะเล 
เพ่ือให้ค าปรึกษาช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารและให้บริการความรู้แก่ประชาชน ที่จะน าความรู้ไป
พัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
    2.2) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต 
รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง พัฒนา และด าเนินโครงการ
ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
         2.2.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชนให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพ  
ในอนาคต มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่ องทางต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.2 แผนระดับท่ี 2  
  2.2.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง)  
(ฉบับเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ) 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 12 ประเด็น ดังนี้ 
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   (1) ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
    (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เปูาหมายที ่1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น   
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 เปูาหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
    (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
        1.2.1) แผนย่อยท่ี 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา  
        1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการ (1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด 
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ  
การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้
แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมี
คุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอน
ที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนา 
ระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้าง
รายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยน 
ตามความสามารถและระดับของผู้เรียน  มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ  เลือกประกอบเนื้อหา 
ได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผล 
การเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการ  
ของตลาดแรงงาน 
        2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยการ (1) วางแผน 
การผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้”  
(2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู 
ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะ  
ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
และมีครูที่ช านาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ  
ในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครู  
ที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที ่ 3 ที ่ย ังไม่ผ ่านการประเมิน
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มาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ  
        3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
โดยการ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียน
ในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียน 
การสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงาน
บริหารจัดการโรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพ
การศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอน และการ
เรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะ
และความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
อย่างเป็น รูปธรรม (4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคม
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  รวมถึงการเรียนรู้และ
ทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษา
ออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา และ
ปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัด
ระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียน  
การสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบ
นิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
       4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการ (1) จัดให้มีระบบการศึกษา
และระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริม
สนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
(4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการ
เรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
      คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    1.2.2) แผนย่อยที่ 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

 แนวทางการพัฒนา 
      พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก
การคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม
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สนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา 
ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริม สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือ 
ต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริม 
สนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและเสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ
มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
      ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่ งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 (2) ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
   (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย  
     คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง 
ด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ 
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อ 
การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ในทุกช่วงวัยและทุกระดับ (ระดับปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงานและ  
วัยผู้สูงอายุ) ให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ทักษะที่จ าเป็นในโลกอนาคต ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมาย
ระดับประเด็น (Y2) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต “คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา 
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    2.2.1) แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

 แนวทางการพัฒนา  
      1) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะ ที่ดีที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ 
ด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จัก
ประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ 
ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา  
การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการ 
อย่างรอบด้าน 
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 เป้าหมายของแผนย่อย 
    เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น  
    2.2.2) แผนย่อย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 แนวทางการพัฒนา  
      1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์  
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
      2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
      3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
      4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิต  
ที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
     วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
    2.2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ 
วัยแรงงาน 

 แนวทางการพัฒนา  
      ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน  รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
      แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก 
ในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต  
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

  2.2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 แนวทางการพัฒนา  

      ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ  
และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ตลอดจนจัดท าหลั กสูตรพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะ  
การเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 
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 เป้าหมายของแผนย่อย 
       ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต 

เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

  (3) ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)  
   (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย 
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
   (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนา  
      บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอน 
ตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
     คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว 
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

  (4) ประเด็น 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
   (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย  
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

 (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.1) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

 แนวทางการพัฒนา  
 ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดระบบหรือมาตรการ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม 
การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัด
โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน 
ของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ 
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
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 (5) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 
 (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย  
   1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
   2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 

  (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   (5.2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

 แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว 
โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลัก 
การออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล  
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. ปรับวิธีการท างานจาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น 
“การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการ
ภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ เป็นการท างาน 
บนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือน  
เป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิด
โอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์  

 เป้าหมายของแผนย่อย   
  งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

  (5.2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.2) แผนย่อยการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง 

 แนวทางการพัฒนา  
  1. จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเปูาหมายร่วม  
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้
เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิด การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่าง
ยั่งยืน  
 2. ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์  
และภารกิจพ้ืนที่ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลัง 
การด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยง
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ข้อมูล เ พ่ือให้สามารถตรวจสอบ และน าไปสู่การปรับแนวทาง การด าเนินงานที่ เ หมาะสม 
ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปูาหมายต่อสาธารณะ เป็นประจ า รวมทั้ง
การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

 เป้าหมายของแผนย่อย   
1. หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
2. หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ 

ไทยเพ่ือการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
  (5.2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.4) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหาร 
งานภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา  
  1. พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการ 
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนา
นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึง 
การเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ  อาทิ  
การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและ
รวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2. ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี 
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนา
ข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก 
รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และการเสริมสร้างการรับรู้  
สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหาร
จัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
  3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ 
การบริหารงานใหม่  ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบท 
การเปลี่ยนแปลง ได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์
มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนิน
ภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้ง 
วางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท างานแบบบูรณาการ 
ไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน  ทั้งนี้  เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มี 
ขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ 
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ยังมีความเป็นส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้า
และท างานในเชิงรุก สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้าง
คุณค่าในการท างาน  

 เป้าหมายของแผนย่อย   
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

 (5.2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.5) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา  
    1. ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเปูาหมายและนโยบายก าลังคน 
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐ 
มีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน 
รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ 
ได้อย่างคล่องตัว  
    2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  
มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างาน 
ในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปูองกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ 
การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ 
ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทน 
ที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงาน 
และภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุ สมผล โดยไม่ให้เกิด 
ความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 
    3. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล  
มีทัศนคติและกรอบความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเ พ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ  สามารถรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด 
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ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการ
การท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิด 
รับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค  
กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกปูองบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    4. สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถ  
ในการน าหน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้ง
ผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว  
โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ 
เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

  (6) ประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
   (6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการปูองกัน  
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสาน เร่งรัดและก ากับให้ส่วนราชการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Y2) “ประเทศ
ไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  (6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.1) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 แนวทางการพัฒนา  
    1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ 
การปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
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สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อ 
การกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถ 
ท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
    2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มี 
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย 
โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร 
ขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้าน 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
    3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการ
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึง  
การสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิ ทัลที่ม ี
การก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 
สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน  
ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน  
การตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝูาระวัง และปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น
และมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส  

 เป้าหมายของแผนย่อย   
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

  (7) ประเด็น 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง) 
   (7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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   (7.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.1) แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
  แนวทางการพัฒนา  

     1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องกับบริบท และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิก
กฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จ าเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 
เอ้ือต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ือต่อ 
การประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม  บริการ และการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการก าหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
     2. มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องด าเนินการให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบ รวมทั้งเปิดเผย ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา กฎหมายทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับและ 
ทุกล าดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ืออ านวยต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การด าเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน 
การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ 
     3. พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุม
ผู้กระท าผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเข้มงวด และเป็นธรรม 
     4. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กระบวนการทางกฎหมายโดยเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
เพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
     กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

   (8) ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง)  
    (8.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

   เปูาหมายที ่1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดบัเพ่ิมขึ้น 
   เปูาหมายที ่2 ประชาชนอยู่ด ีกินดี และมีความสุขดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
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      ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดพันธกิจการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ในโลกยุคใหม่ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสม  
ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาการศึกษา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ที่มุ่งยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพ  
ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการขับเคลื่อนการบรรลุ 
ตามเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็นที่ 1 ความมั่นคง ในมิติการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ทั้งใน
ประเด็นการปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติตามระบอบ
ประชาธิปไตย ประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่พิเศษ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้งในประเด็น
การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายในระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทความมั่นคง (Y2) ความมั่นคง “ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และ 
ทุกระดับเพ่ิมข้ึน” และ “ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น” 
  (8.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ความม่ันคง 
      8.2.1 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.1) แผนย่อยการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา  
    เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝั งและสร้างความตระหนัก 
รู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย 
และชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน า  
และเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ  
ให้ เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติ ใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรม  
เฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ  

 เป้าหมายของแผนย่อย   
    คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก 

ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
     8.2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.2) แผนย่อยการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา  

   1) ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด การปูองกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเปูาหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝัง
ค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็น  
ที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง มีการปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัย 
ที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเปูาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  
   2)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/
ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคาม  
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ทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่ การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูล  
เพ่ือความปั่นปุวนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  
   3) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
มุ่งจัดการกับเงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝูาระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น  
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางน าในการ
ด าเนินงานแก้ไขและปูองกันปัญหา ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
ที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมน าความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนทั้งประเทศ และนานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการ
ด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การมุ่งด าเนินการต่อจุดศูนย์ดุลหลักของปัญหาและแนวทางการ
ปฏิบัติของขบวนการในพ้ืนที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและแนวร่วมในทุกระดับ  
(2) ด าเนินการปูองกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  (3) ระงับยับยั้ง 
การบ่มเพาะเยาวชน เพ่ือจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (4) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูกบิดเบือน 
จากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ (5) ให้ความส าคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 
นานาชาติและภาคประชาชน  

 เป้าหมายของแผนย่อย   
  1. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
  2. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 

  (9) ประเด็น 2 การต่างประเทศ (รอง) 
   (9.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย  
  การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก 
 (9.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.2) แผนย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจ 
และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา  
 แลกเปลี่ ยนองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม รวมถึ งเรี ยนรู้ 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย 
รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
แรงงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของคนไทย และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการน าเข้าและใช้ประโยชน์จากแรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือ
ทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความยั่งยืน 
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 เป้าหมายของแผนย่อย   
  ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

   (10) ประเด็น 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (รอง) 
   (10.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย  
 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

  (10.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.3) แผนย่อยโครงสรา้งพื้นฐานด้านดิจิทัล 
 แนวทางการพัฒนา  

 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม รวมทั้ง ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุน
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัล ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศและ
จากต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  

 (11) ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (รอง) 
  (11.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย  
 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 (11.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.5) แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์ 
เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา  
 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้เอ้ือต่อ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับ 
การเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้  และการมีส่วนร่วม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและ 
นอกระบบ 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

  (12) ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 
  (12.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
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 เป้าหมาย  
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี  และ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

 (12.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.4) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 

 แนวทางการพัฒนา  
   พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม 

การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์  
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิ ลปะ 
วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแล
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
  ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม

ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย NBxc  

 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
  แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน (ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) เป็นแผนระดับ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
เพ่ือสร้างการปฏิรูปที่ชัดเจนเฉพาะ จึงบรรจุกิจกรรมที่มีความส าคัญเร่งด่วนที่ด าเนินการร่วมกันหลาย
หน่วยงาน สามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงปี 2564 - 2565 เป็นกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ซึ่งทุกหน่วยงาน
ต้องด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock น าไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา  
5 ปี โดยแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จะด าเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนการปฏิรูป
ประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ที่เป็นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของ
หน่วยงาน  
  ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 6 ด้าน 15 กิจกรรม
ปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ดังนี้    
  แผนการปฏิรูปประเทศ (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เปูาหมาย :  
1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน 2) ภาครัฐมีการด าเนินการ  
ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock)  
ที่เก่ียวข้อง 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ 



 
 

31 
 

ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี 
ความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่งดีและมีความสามารถ  
อย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการ 
ในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต  
  แผนการปฏิรูปประเทศ (3) ด้านกฎหมาย เปูาหมาย : กฎหมายและกระบวนงาน 
ที่ล้าสมัยก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้อง  
2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ส่วนราชการ
ซ่ึงมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
 แผนการปฏิรูปประเทศ (5) ด้านเศรษฐกิจ เปูาหมาย : ยกระดับศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้อง 2 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง : High Value Added และกิจกรรมปฏิรูปที ่ 
5 การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนาทักษะก าลังคน 
(Up-Skill, Re-Skill and New Skill) ส าหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษา มาแล้วเพ่ือสร้างโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เปูาหมาย : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐาน 
การพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock)  
ที่เก่ียวข้อง 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
(ขั้นตอนการบรรจุเรื่องเขตทางทะเล เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา 
ทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน)  
 แผนการปฏิรูปประเทศ (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ เปูาหมาย : หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้อง 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการ
ไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนามาตรการสกัดกั้น การทุจริต 
เชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ (การด าเนินโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยง)  
 แผนการปฏิรูปประเทศ (12) ด้านการศึกษา เปูาหมาย : ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้อง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมปฏิรูปที ่ 
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3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการสามารถด าเนินการประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ 
ผ่านกลไกของแผนระดับ 2 ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากทุกด้านของแผนการปฏิรูปประเทศมีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับเปูาหมายของแผนระดับ 2 อ่ืน ๆ ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (หนังสือส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1112/5672 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565) 

  2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสาม พ.ศ. 2566-2570 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ.2566-2570)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน” 
หมายถึง การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่ง
เสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่าง 
เต็มศักยภาพพร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และได้ก าหนดเปูาหมายหลักของการ
พัฒนา จ านวน 5 ประการ ประกอบด้วย 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐาน 2) การพัฒนา
คนส าหรับโลกยุคใหม่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิต
และบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ ดังนั้น เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายหลักไปสู่ภาพของการ
ขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอ้ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงาน
และหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนา
จะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการ 
พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”  
 ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมุดหมายการพัฒนา 
ที่เชื่อมโยงกับเปูาหมายหลัก ประกอบด้วย 5 หมุดหมาย ดังนี้  
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความสามารถในการท าก าไรให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น และกลยุทธ์ย่อยที่  
1.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการด ารงชีพ เป้าหมาย : 
เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจน 
ข้ามรุ่น กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ 
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เป้าหมาย : 1) ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 2) คนไทย 
ทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและ
ชุมชนในการรับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ย่อย 2.1 ส่งเสริม 
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวรับมือผลกระทบจาก 
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย : สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก้าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ 
การพัฒนาแห่งอนาคต กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ กลยุทธ์ย่อยที่  
1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนา
ผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะ
ที่จ าเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับโลกของการท างานในอนาคต กลยุทธ์ย่อยที่  
1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม กลยุทธ์ที่ 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่  
3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการ
เรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ เป้าหมาย : 1) คนไทยได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ ดี
ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก  
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 2) ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวกและประหยัด กลยุทธ์  
ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนให้บริการแทน กลยุทธ์ย่อยที่  
1.2 ทบทวนกระบวนการท างานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบ
เบ็ดเสร็จ กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง 
เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่  
2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอ านาจการบริหารจัดการภาครัฐ กลยุทธ์ย่อยที่  
2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่
ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
ทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 
4 สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จ าเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพมา
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็นและพัฒนา
กฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : 1) การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได้ 2) ภาครัฐมี
ขีดสมรรถนะคล่องตัว 
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 2.2.4 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 
  (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566- 2570) 
ใช้เป็นกรอบทิศทางในการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความ
มั่นคงแห่งชาติ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ อันเป็นเปูาหมายสูงสุดของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศชาติมีเสถียรภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบมีศักยภาพบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน” และมีเป้าหมายใน
ภาพรวม : ประเทศไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น ประชาชนด ารงชีวิตโดยปกติสุข รวมทั้ง  
มีการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวมและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีทั้งสิ้น 17 นโยบายและแผนความม่ันคง  
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 7 นโยบายและแผน
ความมั่นคง ดังนี้ 
   นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติ กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ส่งเสริม
การเรียนรู้ และการจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกระดับ
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริม
การจัดท าและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โครงการพระราชด าริ หลักการทรงงานแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดท าสื่อ
ที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดท าระบบการบริหารจัดการ ชุดข้อมูล
ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมของเด็ ก 
และเยาวชน กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติและเคารพ 
ในความแตกต่างหลากหลาย บนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 สร้างความตระหนักรู้  
การเสริมสร้าง ทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ท างาน ให้บุคคล ตระหนักและปกปูองถึงสิทธิของตนเอง 
รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน กลยุทธ์ย่อยที่ 2.10 ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและ
สถาบัน การศึกษาเป็นหน่วยทางสังคม ที่ส าคัญในการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งเน้น
แนวคิดการแบ่งปันและการท าประโยชน์เพื่อสังคม ส่วนรวม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
หลากหลายของคนในชาติ 
  นโยบายและแผนความม่ันคงที่  5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลยุทธ์หลักที่ 2 การยกระดับการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  
โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นอย่างทั่วถึงผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิต การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาอย่างไม่เลือกปฏิบัติ เ พ่ือให้การศึกษาที่ เท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบของรัฐและเอกชน การเสริมสร้างบทบาท 
ของครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  การส่งเสริมการเรียน 
และใช้ภาษาไทยควบคู่กับการใช้ภาษาที่หลากหลาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความยากจน  
และลดความเหลื่อมล้ าในพื้นท่ี 
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  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 6 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและ 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน แบบไม่ปกติ กลยุทธ์หลักที่ 1 การปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
กลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 คุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิการ อาทิ สิทธิ
ด้านการศึกษา สิทธิด้านสาธารณสุข และสิทธิในการท างานของกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
ของบุคคลให้เข้าถึงเป็นไปตามกฎหมายภายใน และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นรัฐภาคี 
รวมทั้งการมีกองทุนสนับสนุนงบประมาณรองรับการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็ก  
และเยาวชนสามารถปูองกันตนเองจากการค้ามนุษย์  
  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด กลยุทธ์หลักท่ี 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้มี ภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยและลดความต้องการ 
ยาเสพติด กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้  
เท่าทันยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรม  
เชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเปูาหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร 
และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปูาหมายในทุกขั้นตอน 
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลยุทธ์
หลักที่ 1 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ รวมถึงการรับรู้และตระหนักรู้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ถูกต้องให้กับ  
ทุกภาคส่วน ทั้งมิติการวิเคราะห์ภัยที่อาจเกิดขึ้น ความล่อแหลมในพ้ืนที่  และประเมินสภาพ 
ความเปราะบางท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง
ทางไซเบอร์ กลยุทธ์หลักที่ 1 การปูองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบ 
ต่อระบบ โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศมีมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการปูองกัน รับมือ ลดความเสี่ยง 
รักษาและฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 
2.3 นโยบายและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

  2.3.1  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 10 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
  นโยบายหลัก  ได้แก่  นโยบายหลักที่  1 การปกปูองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และ 
ความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย 
มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่  
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4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่  
6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  
ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบ
ปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุข  
และหลักประกันทางสั งคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่  10 การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่  
11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ-มิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
  นโยบายเร่งด่วน ได้แก่ นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่  
8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน 

  2.3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
        การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General 
Assembly – UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย 
รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรองเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ทดแทนเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) 
ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558  
      เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนถูกใช้เป็นเครื่องก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้ง 
ของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) เป็นระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย  
17 เปูาหมาย (Goal) 169 เปูาหมายย่อย (SDG Targets) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
เปูาหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ท าลายแหล่ง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก (Goal)             
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)            
ในเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 (การประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563)  
โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบและประสานงานระดับเปูาหมายย่อย (Target) รวม 10 เปูาหมายย่อย 
(SDGs Targets) โดยที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 8 เปูาหมายย่อย (Target) ดังนี้ 
  เปูาหมายย่อยที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ 
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
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    เปูาหมายย่อยที่ 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้  
เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
     เปูาหมายย่อยที่ 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ  
ภายในปี 2573 
  เปูาหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน 
ว่า กลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ 
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
  เปูาหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง 
ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573  
  เปูาหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
การมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข 
และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 
การมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
  เปูาหมายย่อยที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว 
ต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
    เปูาหมายย่อยที่ 4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา  
น้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
(ที่มา : รายงานความก้าวหน้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563, สศช., 
สิงหาคม 2564) 
       ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้บรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทุกราย
เปูาหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก 
การขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

  2.3.3 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
           กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เมื่อวันที่  25 มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว นั้น เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ 
New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดังนี้  

  หลักการตามนโยบาย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่ งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 
12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลัก 
ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยและนโยบายเร่งด่วน  
เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุน 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับ
การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัยและมีสมรรถนะ 
ที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง    
มั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
ความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดหลักการส าคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

 1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ เรียนและ
ประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างานโดยบูรณาการการท างานร่วมกัน และปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

    3. ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลง
นโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาค
การศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

   จุดเน้นประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
   1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม 

และปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการด าเนินการตามแผน 
และมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้ง
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการด าเนินการและแสวงหาสถานศึกษา  
ที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป  
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      1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการ
อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกปูองคุ้มครองต่อสถานการณ์  
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

       1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ 
ในทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    

  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะท่ีส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  

  2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัด 
ในอาชีพของตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน  
สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า  

  2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล  
ฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  

  2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียน 
ทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    

  2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   

      2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม               
ที่หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
   2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial 
Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 

     2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย 
สวยงาม ร่มรื่น จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐาน
การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสาร
รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือน าไปประโยชน์ในส่วนที่ เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้  
(Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
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    2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
                       2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ 
ที่ตัวผู้เรียน  
  3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
      3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือปูองกัน  
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
     3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษา เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายพิเศษ 
และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ  
อย่างเท่าเทียม  
     3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home 
School) และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล  

(Modular System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง  
(Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า  

 4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ 
ในการผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

  4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill 
Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้ านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตามสมรรถนะที่จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน 
ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับ
วุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency)   

  4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนา
อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม 
และพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้ เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยง  
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กับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิต
รูปแบบใหม่   
   4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลัง
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกร
อัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
      4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า  
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
  4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่ มเปูาหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน 
และประชาชนที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การ
สะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้  

 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ     

     5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  
      5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  

      5.6 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก
อนาคต  

 5.7 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
  6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปัน
ข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก   

  6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  
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     6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึด
หลักความจ าเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

      6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ  

      6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไก 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 เร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง  

 2.3.4 หน้าที่และอ้านาจของส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  หน้าที่และอ านาจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี ้ 
  1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานปลัดกระทรวง  
 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 
วันที่ 28 ตุลาคม 2548) ไว้ดังนี้ 
 “ข้อ 2 ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับ 
การพัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย  
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จัดท างบประมาณและบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการ
บรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย เปูาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
 2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
 3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
 4) จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 5) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการ
ทั่วไปของกระทรวง 
 6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 7) ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้ง
ด าเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 
ของกระทรวง 
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 11) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 12) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ ของส านักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  
 2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานปลัดกระทรวง  
 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก 
หน้า 17 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้ 
 “ข้อ 3/1 ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรง 
ต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี  
ของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
  2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย” 
 “ข้อ 3/2 ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิด 
ผล สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุท ธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
  2) ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
  3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงาน
กลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย”  
 3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานปลัดกระทรวง  
  กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 
ตอนที่ 13 ก หน้า 16 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)  
 “ข้อ 3/3 ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
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ปราบปรามการทุจริต มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาล  
ที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
 2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่โดยมชิอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) 
และร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 6) ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 4. ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 16 และ
หน้า 134 วันที่ 3 เมษายน 2560)  
 “ข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด   
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัด โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ 
และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
 2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  
การวิจัยและพัฒนา 
 3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิด
การพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุข 
ของประชาชนเป็นหลัก 
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 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย” 
 “ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์  
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ 
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
 2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ 
 *6) การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ. 
 7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และ 
แนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
 8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี  
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
เพ่ือการศึกษา 
 10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ  
ในจังหวัด 
* ข้อ 11 (6) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565  
    5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง สถานที่จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ก าหนดสถานที่ตั้งของส านักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560)  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
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      ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  
   ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี  
   ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม รับผิดชอบด าเนินงาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบด าเนินงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา  
   ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 ตั้งอยู่ที่  จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบด าเนินงาน  
ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดยะลา รับผิดชอบด าเนินงาน ในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบด าเนินงาน ในพ้ืนที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบด าเนินงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  
   ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบด าเนินงาน  
ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบด าเนินงาน  
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบด าเนินงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบด าเนินงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบด าเนินงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบด าเนินงาน  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบด าเนินงาน  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบด าเนินงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบด าเนินงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน       
หกภาค เป็นหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่   
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562) ดังนี้ 



 
 

47 
 

 ข้อ 1 ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนหกภาค เป็นหน่วยงานภายใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   1) ส านักงานศึกษาธิการภาคกลาง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบ
ด าเนินการในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และภาค 4 โดยส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการภาคกลางและศึกษาธิการภาค 2 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาค
กลาง อีกหน้าที่หนึ่ง 
 2) ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบ
ด าเนินการในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 และภาค 6 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติ
หน้าที่ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ และศึกษาธิการภาค 5 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ อีกหน้าที่หนึ่ง 
 3) ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา รับผิดชอบ
ด าเนินการในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่
ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน และศึกษาธิการภาค 7 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน  
อีกหน้าที่หนึ่ง 
 4) ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบ
ด าเนินการในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 และภาค 9 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติ
หน้าที่ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก และศึกษาธิการภาค 8 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก  
อีกหน้าที่หนึ่ง 
   5) ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบด าเนินการ ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 ภาค 11 ภาค 12 ภาค 13 และภาค 14  
โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
อีกหน้าที่หนึ่ง 
    6) ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ
ด าเนินการในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 โดยส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ และศึกษาธิการภาค 15 ท าหน้าที่
ศึกษาธิการภาคเหนืออีกหน้าที่หนึ่ง 
 ข้อ 2  ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค หกภาค ตามข้อ 1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดในระดับภาคแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระดับภาค 
 3) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาภาค และด าเนินการตามแผน พัฒนาการศึกษา
ระดับภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 4) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาประจ าปี 
ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในพ้ืนที่ 
 5) บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาค 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและ
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เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 
 6) สั่งการ เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาค ให้เป็นไป  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค นโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 7) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการ  
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    8) ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับภาค 
 9) บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด 
 10) ก าหนดทิศทางรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนา
บุคลากรในระดับภาค 
 11) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
 12) ก าหนดกรอบนโยบาย แนวทางการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน
กิจการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนระดับภาค ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการ 
ตามท่ีส านักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 13) ประเมินผลและจัดท ารายงานการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาค และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
 14) ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัด อีกหน้าที่หนึ่ง ยกเว้น ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน (ศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นผู้ด าเนินงาน) 
 15) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ทีเ่กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (Ministry of education operation center : MOC) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565  
เพ่ือยกระดับการท างานของกระทรวงศึกษาธิการตามรูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM”  
หรือการท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ และน า TRUST ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ท างานที่จะท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน กลับมาไว้วางใจในการท างาน
ของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและ
กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1) ติดตาม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่ปรากฏตามสื่อประชาสัมพันธ์
หรื อสื่ อออนไลน์ต่ า ง  ๆ  กรณีที่ เ กิ ดข่ าวปลอมหรือคลาดเคลื่ อน เกี่ ยวกับข้อมูลข่ าวสาร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ อันอาจสร้างความเสียหายต่อการด าเนินงาน หรือมีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด  
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เพ่ือรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2) ก าหนดมาตรการ แนวทางการด าเนินงานและจัดท าแผนบูรณาการ
ด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ 
นโยบาย ภารกิจ แผนงาน/โครงการ และผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4) ตั้งคณะท างาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจหรือเชิญหน่วยงาน 
องค์กร บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามสถานการณ์ 
  5) ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นใดตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 

 2.3.5 ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
1. ศธจ.พัทลุง มีระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพ 

1. ผลคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ 
ในการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับ
ผ่าน ตามเกณฑ์ ITA 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment) 

ไม่น้อยกว่า 
98 คะแนน 

ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ ด้านการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ระดับ A  คะแนน 
92.31% 

2. ศธจ.พัทลุงผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน (ITA) และมีผล
การประเมินตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการในระดับสูง 

3. บุคลากร ศธจ.พัทลุง น า
เทคโนโลยีดิจิทัล และคิดค้น  
พัฒนา นวัตกรรมมาใช้ในการ
ด าเนินงานอย่างมืออาชีพ 

2. จ านวนนวัตกรรมที่ได้
พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

4 
นวัตกรรม/ปี 

6 นวัตกรรมบนเว็บไซต์ 
ศธจ.พัทลุง 
1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา 
(Phatthalung Sandbox) 
2. Platform ศูนย์อ านวยการ
ช่วยเหลือสถานศึกษา
ประสบภัยพิบัติ 
3. Phatthalung Pfizer 
Covid Center 
4. POLL – พัทลุงศึกษาโพล 
(ผลการส ารวจข้อมูล) 
5. การสรรหาและคัดเลือก
ครูผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟูามหาจักรี ระดับ
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เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
จังหวัด (เสนอชื่อแบบ
ออนไลน์) 
6. โครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดี ตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
(ค้นหาเกียรติบัตร) 

4. ศธจ.พัทลุง มีการบริหารและ
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานทุกสังกัด 

3. จ านวนเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา
ของภาคประชาชน 
ภาคเอกชน  และท้องถิ่น 

10 
เครือข่าย 

11 เครือข่าย 
1. กศจ./อกศจ.3 คณะ 
2. การพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 
3. Innovation For Thai 
Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา 
4. SDG4 
5. การพัฒนาผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ฯ 
6. ข้อมูลสารสนเทศฯ 
7. ศูนย์อ านวยการ
ช่วยเหลือสถานศึกษา
ประสบภัยพิบัติ 
8. คณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในระบบ/นอก
ระบบ (ปส.กช.)  

5. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาส 
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

4. ร้อยละของผู้เรียนทุก
ช่วงวัยเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม ค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีงาม มีจิตส านึกใน
คุณค่าความเป็นพัทลุง มีวินัย 
และจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 

5. ร้อยละของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือปลูก
จิตส านึกในคุณค่าความเป็น
พัทลุง มีวินัย จิตสาธารณะ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 



 
 

51 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
7. ผู้เรียนและบุคลากรใน
หน่วยงานทางการศึกษาน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

6. ร้อยละของหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่จัด
กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังแนว
ทางการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

8. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

7. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความประสงค์เข้าทดสอบ
ระดับชาติ เฉลี่ยแต่ละวิชา 

เพ่ิมข้ึน  ภาษาไทย 2.81% 
 คณิตศาสตร์ 0.56% 
 วิทยาศาสตร์ 5.06% 
 ภาษาอังกฤษ 3.19% 
 สังคม 2.65% 

9. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน  เพื่อเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแข่งขันสู่สากล 

8. ร้อยละของนักเรียนเข้า
เรียนสายอาชีพ 

เพ่ิมข้ึน  3.11% 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ผลการบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนและบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิ 
1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝังแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลเุปูาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก้าลังคน การวิจัย  และนวัตกรรม  เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมสีมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน และการแข่งขันสู่สากล 
2. ร้อยละของนักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพ เพิ่มขึ้น  3.11% ไม่บรรลเุปูาหมาย 

3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดงาน 

ร้อยละ 100 n/a ไม่บรรลเุปูาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะการเรยีนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

                  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรม ค่านยิมตามบรรทัด
ฐานท่ีดีงาม 

                  3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกในคุณคา่ความเป็นพัทลุง มีวินัย จิตสาธารณะ รักษส์ิ่งแวดล้อม 
4. ร้อยละของนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ยทุกวิชาเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 3  1.41% ไม่บรรลเุปูาหมาย 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ผลการบรรลุ
เป้าหมาย 

5. ร้อยละของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 บรรลเุปูาหมาย 

6. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาจัดกิจกรรม สืบ
สานขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลเุปูาหมาย 

7. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อ
ปลูกจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง มีวินัย จิตสาธารณะ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลเุปูาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ : 1. ศธจ.พัทลุง มีระบบฐานข้อมูลผูเ้รียนรายบุคคลครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

                  2. คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาส เข้าถึงบริการทางการศกึษาทุกรูปแบบ ทุกประเภทที่เหมาะสม และมคีุณภาพ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต              
8. ศธจ.พัทลุง มีระบบฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
การศึกษาในระดับจังหวัด 

ม ี ม ี บรรลเุปูาหมาย 

9. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

ม ี ม ี บรรลเุปูาหมาย 

10. ร้อยละของผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุทุกช่วงวัยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลเุปูาหมาย 

11. ศธจ.พัทลุง มีระบบส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

ม ี ม ี บรรลเุปูาหมาย 

12. ศธจ.พัทลุง มีระบบติดตามเด็กตกหล่น และเด็กออก
กลางคัน 

ม ี ม ี บรรลเุปูาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ : 1. ศธจ.พัทลุง  มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

                  2. ศธจ.พทัลุง มีระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการได้อย่างรวดเร็ว 
และถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล 

                  3. ศธจ.พัทลุง มีนวัตกรรมการปฏบิัติงานอย่างมืออาชีพ 

                  4. บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น 
13. ศธจ.พัทลุง มีผลคะแนน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ITA 

ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ บรรลเุปูาหมาย 

14. ศธจ.พัทลุง มีระบบเทคโนโลยีก ากับการด าเนินงาน 
เพ่ือปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ม ี ม ี บรรลเุปูาหมาย 

15. ศธจ.พัทลุง มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษาของภาคประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น 

ม ี ม ี บรรลเุปูาหมาย 

16. ศธจ.พัทลุง มีกระบวนการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ม ี ม ี บรรลเุปูาหมาย 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ผลการบรรลุ
เป้าหมาย 

17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90   

18. จ านวนนวัตกรรมการปฏิบัติงาน 4 ช้ิน/ปี 6 ช้ิน/ปี บรรลเุปูาหมาย 

19. ร้อยละบุคลากรผ่านการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลเุปูาหมาย 

20. มีแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ม ี ม ี บรรลเุปูาหมาย 
 

 2.3.6 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสา้นักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง 
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน (2S4M) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

Structure & Policy (โครงสร้าง/นโยบาย) 
1. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ก าหนด

ทิศทางการศึกษาจังหวัด 
2. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ชัดเจน 
3. มีนโยบายแต่ละปีที่ชัดเจน 
4. ศธจ.เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประจ าภูมิภาค

ที่สามารถก าหนดนโยบายระดับจังหวัด 

Structure & Policy (โครงสร้าง/นโยบาย) 
1. ศธจ.ไม่สามารถก ากับ และบังคับบัญชาหน่วยงาน

การศึกษาในพ้ืนที่ได้โดยตรง 
 

Service & Product (บริการ) 
1. ศธจ.มีนวัตกรรมการบริการที่หลากหลาย 
2. ศธจ.เป็นศูนย์รวมข้อมูลการศึกษาเพ่ือบริการ

หน่วยงานรับบริการ 
3. ตอบสนองผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  
4. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ใน

ระดับสูง 
5. มีสถานศึกษาเอกชนในก ากับเพ่ือพัฒนาการศึกษา

ที่ชัดเจน 

Service & Product (บริการ) 
1. สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยในการให้บริการจ านวนมาก 
2. การจัดเก็บเอกสารข้อมูลราชการไม่เป็นระบบ 
3. ช่องทางการบริการที่ให้ผู้รับบริการมีน้อย 
4. ไม่ปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 
5. ไม่บูรณาการงานบริการร่วมกัน 
6. การขับเคลื่อนนโยบายไม่เป็นรูปธรรม 
7. การบริการข้อมูลด้านการศึกษาไม่เป็นเอกภาพ 

(Unity) 
Man (คน) 

1. มีบุคลกรที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
โดยตรง 

2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะ 
3. มีอัตราก าลังมากกว่าร้อยละ 65 และมีผู้บริหาร

ครบโครงสร้าง 
 

 

Man (คน) 
1. บุคลากรน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานค่อนข้างน้อย 
2. บุคลากรไม่มีตัวชี้วัดก ากับการปฏิบัติราชการที่

ถ่ายทอดจากตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 
3. บุคลากรไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาตนเอง

ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
4. บุคลากรท างานเป็นทีม เสียสละ และมีจิตบริการ  
    เป็นกัลยาณมิตร 
5. บุคลากรมีช่วงอายุที่ใกล้เคียงกัน อิทธิพลของ 
    ช่วงอายุต่อการท างานมีน้อยบุคลากรมีการพัฒนา 
    ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

4. บุคลากรบางส่วนปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และบางส่วนมุ่งท างานประจ ามากกว่า
ท างานแบบริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

Money (เงิน) 
1. การปฏิบัติงานโครงการเป็นไปตามระเบียบที่

เกี่ยวข้องและทันตามเวลาที่ก าหนด 
2. มีระบบการตรวจสอบด้านการเงินที่โปร่งใส 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความรวดเร็ว 

Money (เงิน) 
1. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ตามความต้องการของหน่วยงาน 
 

Machine (เครื่องมือ) 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน

และเชื่อมต่อหน่วยงานภายนอก 
3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ 

Machine (เครื่องมือ) 
1. ขาดระบบการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส านักงาน 

Method (ทักษะการบริหาร) 
1. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3. การปฏิบัติราชการมีความยืดหยุ่น 
 

Method (ทักษะการบริหาร) 
1. การมอบหมายงานไม่ตรงตามบทบาทหน้าที่ 

ของกลุ่ม 
2. กระบวนการบริหารไม่ชัดเจน ขาดการนิเทศ

ติดตาม 
3. ขาดความชันเจนในการก าหนดทิศทางของ

หน่วยงาน 
4. ไม่มีการจัดการความรู้ในหน่วยงาน (KM) 
5. ขาดการสื่อสาร การรับรู้ผลการด าเนินงานใน

องค์กร 
6. ขาดการน าค่านิยมองค์กร “ทันสมัย ใส่ใจบริการ 

ประสานงานเชิงบูรณาการ”  
มากระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนางาน 
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ปัจจัยภายนอก (STEP) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. หน่วยงานระดับจังหวัดให้ความส าคัญ และ 

ให้ความร่วมมือ 
2. หน่วยงานระดับภาคให้การยอมรับ 
3. ได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ เอกชน 
4. ค่านิยมคนพัทลุงให้การส่งเสริมและเห็น

ความส าคัญต่อการศึกษา 

Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. ระบบอุปถัมภ์ อาวุโส แทรกแซงการท างาน 
2. หลายโครงการที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางไม่ตอบ

โจทย์การศึกษาในพ้ืนที่และผู้เรียน 
3. ผู้เรียนขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากสภาพ

ปัญหาของครอบครัว 
4. โรคอุบัติใหม่ท าให้ผู้ปกครองยากจนเพ่ิมข้ึน ส่งผล

ให้เด็กบางส่วนหลุดออกนอกระบบการศึกษา 
5. เด็กเยาวชนขาดความตระหนักรู้และรู้เท่าทันสื่อ 
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สื่อต่อการเกิด

ภัยพิบัติท่ีรุนแรง 
Technology (วิทยาการ/เทคโนโลยี) 

1. การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ส่งผลให้มี
ระบบเทคโนโลยีที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสม 

2. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระดับจังหวัด 

Technology (วิทยาการ/เทคโนโลยี) 
1. ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

ส่งผลให้บุคลากรเกิดการหยุดชะงักด้านเทคโนโลยี 
Technology Disruptions 

2. ข้อมูลการจัดการศึกษา ซ้ าซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ 
Economic (เศรษฐกิจ) 

1. จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. มีช่องทางการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณที่หลากหลาย 
3. มีงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการขับเคลื่อน

การศึกษาตามกลไก กศจ. 

Economic (เศรษฐกิจ) 
1. ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาแนวใหม่ 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่มีงานรองรับ 
3. การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดงาน 
4. ปัญหาความยากจน และรายได้ต่ าของผู้ปกครอง 

Political (การเมือง/กฎหมาย) 
1. มีระเบียบ กฎหมาย ควบคุมการท างานที่ชัดเจน 
2. นโยบายมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
3. แผนพัฒนาฯ ที่ 13 ให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ก าลังคนให้มีสมรรถนะสูง เอ้ือต่อ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานเป็นภาครัฐดิจิทัล 

4. ระบบราชการ 4.0 เอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทุกระดับ 

Political (การเมือง/กฎหมาย) 
1. อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัด

ทับซ้อนกัน 
2. ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอ้ือต่อการขับเคลื่อน

การศึกษาในพ้ืนที่ 
3. นโยบายเป็นนามธรรม ไม่สามารถขับเคลื่อนได้จริง 
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กลยุทธ์เชิงรุก SO Strategies กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO Strategies 
1. จัดตั้งพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
2. ขับเคลื่อนนโยบาย และทิศทางการจัดการศึกษา  

โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
3. พัฒนานวัตกรรมการบริการด้านการศึกษาเพ่ือ

สนับสนุนเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรน านวัตกรรมเทคโนโลยี

ดิจิทัลสู่การพัฒนางาน 
5. ขับเคลื่อนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 4.0 
6. จัดตั้งจุดบริการแบบครบวงจร One Stop 

Service 
7. ส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสาช่วยเหลือ พัฒนา

หน่วยงานการศึกษา 
 

1. ขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา 
โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

2. เน้นการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ 
3. น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงาน และจัดท าแผนผังการให้บริการ 
4. ก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการรายบุคคลให้

สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร มาตรฐาน
ส านักงาน ค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

5. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล 360 องศา 

6. ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาภายในองค์กร 

ให้เป็นเอกภาพ (Unity) 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST Strategies กลยุทธ์เชิงรับ WT Strategies 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ มาตรฐานส านักงาน และคุณธรรม
และความโปร่งใส 

2. พัฒนากลไกการบูรณาการช่วยเหลือ และสร้าง
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

3. ส่งเสริและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ 

4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ 

 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทการบริหารจัดการศึกษา
จังหวัดพัทลุง 

2. พัฒนาการเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มุ่งสู่ระบบธนาคาร 
หน่วยกิจ 

3. ส่งเสริมหน่วยงานการศึกษาใช้ระบบฐานข้องมูล
ภาครัฐ (Data Catalog)  

4. สร้างภาคีเครือข่ายช่วยเหลือ สนับสนุนกลุ่มผู้เรียน
ด้อยโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
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            2.4 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  1) วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
  2) เปูาหมาย 
   1. ด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้  
    3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)  
    8Cs ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทั กษะ 
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทัน
สื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะ 
การเรียนรู้ ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
   2. ด้านการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 
    2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  
(Access)  
    2.2 ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อย่างเท่าเทียม  (Equity)   
    2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ 
เต็มตามศักยภาพ  (Quality)   
    2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุน 
ทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเปูาหมาย  (Efficiency)   
    2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็น
พลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
   3. ผลลัพธ์ 
    3.1 เด็กไทยมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
    3.2 สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 
    3.3 ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
   4. ยุทธศาสตร์ เปูาหมายและแนวทางพัฒนา 
    4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
      1) เปูาหมาย  
       (1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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      (2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
      (3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคาม 
ในชีวิตรูปแบบใหม่ 
     2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
      (2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
      (3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่
พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  
      (4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติ 
จากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
    4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     1) เปูาหมาย  
      (1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
      (2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มี 
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
      (3) การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
     2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
      (2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน  
      (3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
     1) เปูาหมาย  
      (1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ
และคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
      (2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
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      (3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
      (4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
      (5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
      (6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน
ระดับสากล  
      (7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 
     2) แนวทางการพัฒนา  
      1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
      (2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่  
      (3 )  สร้ า ง เสริมและปรับ เปลี่ ยนค่ านิยมของคนไทยให้มี วิ นั ย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
      (4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
ให้มีประสิทธิภาพ  
      (5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  
      (6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา  
      (7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา 
     1) เปูาหมาย  
      (1) ผู้ เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ  
      (2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ส าหรับคนทุกช่วงวัย  
      (3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
     2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
      (2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
      (3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
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    4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
     1) เปูาหมาย  
      (1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
      (2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ  
      (3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
      (2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      (3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     1) เปูาหมาย  
      (1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้  
      (2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
      (3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
      (4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
รองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
     2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
      (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
      (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา    
      (4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
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  2.4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มีกรอบแนวทางและเปูาหมายการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์  

   ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่  
  พันธกิจ  

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
  2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ  

ความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ  
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม หรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ 
    สังคมและประเทศ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
    ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  
    สามารถปรับ ตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
    ได้ตามสถานการณ์ 

2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขัน 

2. ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการ 
   พัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ ตามความต้องการ 
   ของตลาด แรงงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ 
   การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   การศึกษาของชาติ มีทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคใหม่  
   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และ 
   การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี 
   คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการ 
   ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณภาพ 
   ชีวิตที่ด ี
5. มีผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
   และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
   เพ่ือพัฒนาการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   เชิงเศรษฐกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
4. การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการ  
   ศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

6. ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย มีหลักประกันในการ 
   เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด 
   ชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเหมาะสม 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพ 
   ชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
    มีความตระหนักในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการ 
   สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ 
   ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

8. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ 
    ทันสมัย 

  2.4.3 แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส้านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
            แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีกรอบแนวทางและเปูาหมายการด าเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
 บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จ าเป็นในโลก
ยุคใหม ่
  พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนที่
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ 
ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  เป้าประสงค์รวม 
 1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
ที่มีประสิทธิภาพ  
 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ในโลกยุคใหม่  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์  
    1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการ ศึกษาและการ

เรียนรู้ ที่มีคุณภาพและทักษะที่จ าเป็นสอดคล้อง
กับการเสริมสร้างความมั่นคง 
ในแต่ละบริบท 

2. พัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นท่ีภูมิภาค
และประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพ 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมต่อการเรยีนรู้ในโลกยุคใหม่ 
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและโปร่งใส 
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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
(ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566 - 2570 (ร่าง) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ  
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นองค์กรคุณภาพ บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม รักษ์ท้องถิ่น และทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคใหม่ 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการสู่ระบบราชการ 4.0 
  2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการการการจัดการศึกษาแบบอย่างมีประสิทธภิาพ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสม

ตามศักยภาพของผู้เรียน 
  5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง มีวินัย และจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ค่านิยมองค์กร 
    “ทันสมัย ใส่ใจบริการ ประสานงานเชิงบูรณาการ” 
เป้าประสงค์รวม 
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
  2. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงน าเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรม มาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานทุกสังกัด 

  4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

  5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ค่านยิม
ตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง มีวินัย และจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA    
   (Integrity and Transparency Assessment) 

ไม่น้อยกว่า 98 คะแนน 
 

2. จ านวนนวัตกรรมที่ได้พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 6 นวัตกรรม/ป ี
3. จ านวนเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของภาคประชาชน  
   ภาคเอกชน  และท้องถิ่น 

10 เครือข่าย 

4. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80 
5. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกในคุณค่าความเป็น 
   พัทลุง มีวินัย จิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 

6. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังแนวทางการ 
   ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 100 

7. ร้อยละของนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าทดสอบระดับชาติ เฉลี่ยแต่ละวิชา เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของนักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝัง  
   ค่านิยมท่ีถูกต้องและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรับมือ  
   ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1. ปลูกฝังค่านิยมผู้เรียนให้มีหลักคิด ตามระบอบ   
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อภัยคุกคาม  
    ทุกรูปแบบ 
3. หน่วยงานการศึกษาพัฒนากลไกบูรณาการระบบ  
    บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    และภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ 
    ความถนัด และความสนใจ ด้านอาชีพ 

1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 
   และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะและ 
   คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
   ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง 
    เหมาะสม 
2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ 
    เรียนรู ้การวัดและประเมินผลการศึกษาที่หลากหลาย  
    โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการ 
    เรียนรู้ที่หลากหลาย 

2. บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน  
    และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 

4. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
   ทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตาม 
   มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส เขา้ถึงบริการทางการศึกษา 
   ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 

1. พัฒนาเครือข่ายข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้เป็น 
    เอกภาพ 
2. พัฒนากลไกการบูรณาการช่วยเหลือ และสร้าง 
    โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ 
    มีคุณภาพ 

2. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี 
    ดิจิทัลที่เหมาะสมทุกท่ีทุกเวลา 

3. ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ 
    เหมาะสมต่อการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และ    
    ความตระหนักรู้คุณภาพชี วิตที่ เป็นมิตรกับ  
    สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบบริหาร 
   จัดการศึกษาตามมาตรฐานค ารับรอง และคุณธรรม 
   และความโปร่งใส 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามค ารับรองการ 
   ปฏิบัติราชการ มาตรฐานส านักงาน และคุณธรรม 
   และความโปร่งใส 
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 2. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ์
   ใช้ในการบริหารราชการ 
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มี 
   ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ 

2. บุคลากรในหน่วยงานการศึกษามีสมรรถนะ 
   การปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติราชการ 
   ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง 
   สะดวก รวดเร็ว 

4. พัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับสมรรถนะการ 
    ปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและตอบสนองความต้องการของ 
    ผู้รับบริการ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรน านวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย/แนวทางการขับเคลื่อน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

แนวทางขับเคลื่อน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
เพ่ือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 
    ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 

100 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ 
    เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละสถานศึกษาทุกสังกัดจัดกิจกรรมเพ่ือ 
   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้าง        
   ภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

80 2. สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียน 
    ได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับ 
    ภัยรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันภัย 
    คุกคามทุกรูปแบบ 

3. ร้อยละความส าเร็จของแนวทางการจัดการ 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัย 
    คุกคามรูปแบบใหม่ 

100 3. ส่งเสริม และพัฒนากลไกบูรณาการ 
   ความปลอดภัยให้หน่วยงานการศึกษา 
   เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม 
   ทุกรูปแบบและภัยยาเสพติด 
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย  
   กระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัดอย่าง 
   จริงจัง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

แนวทางขับเคลื่อน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด และความสนใจ ด้านอาชีพ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาทุกสังกัดจัดกิจกรรม 
    ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพสอดคล้อง 
    กับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

100 5. พัฒนาและบูรณาการหลักสูตรที่ 
    สามารถเชื่อมโยงและยืดหยุ่นเพื่อการ 
    เรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และ 
    ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน  
6. ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรการสะสม 
    หนว่ยกิตการเรยีนรู ้(ธนาคารหน่วยกิต)  
     เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี 
     สมรรถนะตรงตามความต้องการของ 
     ตลาดแรงงาน 
7.  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรม 
    การศึกษา 
8. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา 
    สมรรถนะและทักษะการสร้างองค์ 
    ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม 

5. ร้อยละผู้เรียนสถานศึกษาเอกชนเข้าเรียนสาย 
    อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ : 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่อง 
                  2. บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
6. ร้อยละของสถานศึกษาทุกสังกัดจัดกิจกรรม 
   ปลูกจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง มีวินัย  
   คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

100 9. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัด  
   กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ 
   และคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการ 
   เรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
10. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 
    ส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรม  
    จริยธรรม จิตสาธารณะ รักท้องถิ่นของ 
    ผู้เรียน 
11. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการจัด  
     กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
     การศึกษาที่หลากหลาย โดยเน้น 
     ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
12. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับสื่อ 
     เพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย 
 

7. ร้อยละของผู้เรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชนที่มี 
   คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
   ชาติขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

เพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

แนวทางขับเคลื่อน 

8. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา    
   เอกชนเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะด้านหลักสูตร 
   และกระบวนการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85 13. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษาด้านกระบวนการ 
     จัดการเรียนรู้ และหลักสูตรที่ทันสมัย   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
เป้าประสงค์ : 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม
และมีคุณภาพ 
                  2. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมทุกท่ีทุกเวลา 
9. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบข้อมูล 
    หรอืเข้าถึงระบบข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเป็น 
    ปัจจุบัน  

มี 14. ขับเคลื่อนระบบข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
     เพ่ือติดตามเด็กด้อยโอกาส เด็กตกหล่น  
     และเด็กออกกลางคันเข้าถึงระบบ 
     การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
15. บูรณาการการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่เพ่ือ 
     สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ 
     การชว่ยเหลือสนับสนุนกลุ่มผู้เรียน 
     เปราะบาง 

10. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบ 
     สนับสนุน ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการ 
     ทางการศกึษาทุกรูปแบบ 

มี 

11. ร้อยละของสถานศึกษาทุกสังกัดพัฒนาสื่อการ 
     เรียนรู้ที่ทันสมัย สนองต่อความต้องการของ 
      ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 80 16. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานการศึกษา 
    พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี 
    ดิจิทัลที่เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : 1. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
12. ร้อยละสถานศึกษาทุกสังกัดมีการส่งเสริม 
     กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความ 
     ตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 85 17. รณรงค์ให้หน่วยงานและสถานศึกษา 
     จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ  
     และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็น 
     มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
18. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ 
     ให้หน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วมในการ 
    จัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม  
    และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

13. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีการ 
     ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
เป้าประสงค์ : 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานค ารับรอง 
และคุณธรรมและความโปร่งใส 
                  2. บคุลากรในหน่วยงานการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติราชการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
14. ร้อยละของผลการประเมินมาตรฐานส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 19. ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตาม 
     ค ารับรองการปฏิบัติราชการ มาตรฐาน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย แนวทางขับเคลื่อน 

15. ร้อยละของผลประเมินค ารับรองปฏิบัติราชการ 
     ประจ าปีเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน      ส านักงาน  คุณธรรมและความโปร่งใส  
     และแผนการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
20. ถา่ยทอดตัวชี้วัดค ารับรองราชการ  
      มาตรฐานส านักงาน และคุณธรรมและ 
      ความโปร่งใสสู่ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
       รายบุคคล 
21. บูรณาการงานร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน 
      ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
22. สนับสนุน ช่วยเหลือ หน่วยงานการ   
     ศึกษาในทุกมิติ 
23. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติ 
     ราชการ 360 องศา 
24. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามผลการ 
     ประเมินการปฏิบัติราชการ 
25. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยี 
     ดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิม  
     ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและให้     
     บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
     ก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร 
     รายบุคคลตามมาตรฐานต าแหน่ง   

16. ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความ 
      โปร่งใสเพิ่มข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 

17. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานผ่านการพัฒนา 
     สมรรถนะการใช้เทคโนโลยสีู่การปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมข้ึน 

18. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานพัฒนา 
     นวัตกรรมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
     เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 

19. ร้อยละของผลการประเมินการให้บริการต่อ 
     ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 

เพ่ิมข้ึน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 



ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 180,000       

1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา        
สู่การปฏิบัติ

160,000          กสภ.

2 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 20,000           กสภ.
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 90,000         

3 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

70,000          กสภ.

4 โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดพัทลุง 20,000          ศธจ.พัทลุง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 516,300       

5 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา                    
 เพ่ือพัฒนาการศึกษา

86,000           กสภ.

6 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 45,000           กสภ.
7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 32,500           สกก.
8 โครงการสร้างเสริมแกนน าส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 165,500          สกก.
9 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000           สกก.
10 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 40,000           สกก.
11 โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) 59,000           สกก.
12 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 6,300             สกก.

13 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 25,000           สกก.
14 โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 7,000             สกก.
15 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 10,000           สกก.
16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน

เอกชนจังหวัดพัทลุง
15,000           สช.

17 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา              
และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

15,000           สช.

18 โครงการจิดอาสาท าดีด้วยหัวใจ ไม่ใช้งบประมาณ ศธจ.พัทลุง
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 63,200         
19 โครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่นและ          

 เด็กด้อยโอกาสในรูปแบบท่ีเหมาะสม
20,000          ศธจ.พัทลุง

20 โครงการบริหารงานท่ีส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน            43,200 สช.
21 โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพัทลุง (Phatthalung Sandbox) ไม่ใช้งบประมาณ ศธจ.พัทลุง

โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 9,500           
22 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9,500           กสภ.

23 โครงการพัฒนาระบบจัดการขยะส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ไม่ใช้งบประมาณ ศธจ.พัทลุง
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 258,500       
24 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ 65,300           สนย.
25 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง 30,300           สนย.
26 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 40,000           สนย.
27 โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 

โดยผ่านกลไก กศจ.
90,900           สนย.

28 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง 10,000           สช.
29 โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 12,000           สกก.

30 โครงการพัฒนาและน าเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน 10,000          ศธจ.พัทลุง
31 โครงการเสวนา แลการศึกษาเมืองลุง ไม่ใช้งบประมาณ ศธจ.พัทลุง
32 โครงการขับเคล่ือนศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือสถานศึกษาท่ีประสบภัยพิบัติ ไม่ใช้งบประมาณ ศธจ.พัทลุง
33 โครงการ "สถานีการศึกษา ศธจ.พัทลุง" ไม่ใช้งบประมาณ ศธจ.พัทลุง

รวม 1,117,500     

หมายเหตุ
กสภ.  :        กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค
สกก.  :        ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สนย.  :        ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สช.    :        ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ศธจ.พัทลุง  :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ หมำยเหตุ

1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 2 180,000       

2 การพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2 90,000        

3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 14 516,300       
4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 3 63,200        
5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2 9,500          
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 10 258,500       

33 1,117,500   รวม

ตำรำงสรุปโครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง

ประเด็นยุทธศำสตร์



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

1 โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย    
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ

1. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ความเข้าใจ และมีเจตคติ
ท่ีดีและถูกต้องต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และบ้านเมือง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
2. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 100 มีการน้อมน า    
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี
ระดับจังหวัดและระดับภาค  
ร่วมบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน
 ขับเคล่ือน ขยายผลการจัด
กิจกรรมการน้อมน าพระบรม    
ราโชบายด้านการศึกษาในการ
เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ินและ
ชุมชน มีจิตส านึกรักและภูมิใจ
ในท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง

2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรักและเทิดทูนใน
สถาบันพระมหากษัตริย์และยึดม่ัน
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีการน้อมน าพระบรม     
ราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์
 ใช้ในชีวิตประจ าวัน

160,000     -          กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

1 1 12 2 1 1

ความสอดคล้อง
ท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

กลุ่ม
รับผิดชอบ

โครงการ
งบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
ท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

กลุ่ม
รับผิดชอบ

โครงการ
งบประมาณ

2 โครงการสถานศึกษาสีขาว   
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

1.จ านวนสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการและขอรับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาสีขาว       
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2.สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

มีสถานศึกษาเข้ารับประเมินเป็น
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
ทุกระดับ (เงิน ทอง เพชร)
ไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน

20,000       -          กลุ่มพัฒนา
การศึกษา

1 1 12 1 6 1

      20,000            -   รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 1



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน
 13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

1 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา

1. จังหวัดมีหลักสูตรต่อเน่ือง
เช่ือมโยงฯแบบบูรณาการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้าน
อาชีพเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 3หลักสูตร
2. ร้อยละ100ของผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมให้มีความรู้ด้านอาชีพ

จังหวัดพัทลุงมีหลักสูตรต่อเน่ือง
เช่ือมโยงฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
อย่างน้อย 3 หลักสูตร

    70,000          -   กลุ่มพัฒนา
การศึกษา

3 12 12 1 3 3

2 โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัด
พัทลุง

1. จังหวัดมีผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อย่างน้อย 5 ผลงาน
2. มีเครือข่ายอย่างน้อย 7เครือข่าย
3. ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. จังหวัดได้รับความร่วมมือใน
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
คุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
ใหม่ๆ

1. จังหวัดมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับจังหวัด
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีผลงานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 3. มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ระดับจังหวัดเพ่ิมข้ึน
 5 หน่วยงาน

          -      20,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

3 12 12 2 2 2

    70,000   20,000รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 2

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

1 โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือพัฒนาการศึกษา

1. จังหวัดพัทลุงมีรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนานักเรียน 
หรือแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศการศึกษา รวมท้ังการ
ยกระดับคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
2. จังหวัดพัทลุงมีศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา นวัตกรรม และการ
วิจัยทางการศึกษาในระดับ
จังหวัด เพ่ือให้บริการข้อมูล
ด้านนวัตกรรม และการวิจัย
ทางการศึกษา                    
   3. จังหวัดพัทลุงมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

1. ร้อยละ 100 จังหวัดพัทลุงมี
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียน หรือแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้
จริงในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังการ
ยกระดับคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
2. ร้อยละ 100 จังหวัดพัทลุงมี
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับ

86,000        -           กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

3 12 12 4 3 3

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

2 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) 
ทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มี
พัฒนาการรอบด้าน สมวัย 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ทุกสังกัดได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 

 1. ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3 - 6 ปี) ได้รับการพัฒนา
ให้มีพัฒนาการรอบด้านสมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
2. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีผลการประเมินตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติในระดับดีมาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อย่าง
บูรณาการ โดยสอดคล้องตาม
บริบทของพ้ืนท่ี 
4. เด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษา
ระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ     
ทุกด้านอยู่ในระดับดี

45,000        -           กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

3 11 12 3 3 3



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

1. เฝ้าระวังปัญหาและ
สถานการณ์ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาออก
ตรวจ ติดตาม และส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ตามภารกิจของศูนย์การ
ประสานและส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัด “ศูนย์เสมา
รักษ์ ประจ าส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด”             
 จ านวน 15 คร้ัง
2. ประชุมคณะกรรมการ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัด, ศูนย์เสมา
รักษ์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จ านวน 30 คน

1. จ านวนคร้ังในการเฝ้าระวัง
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา จ านวน 15 คร้ัง 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

32,500        -           กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

3 11 12 1 3 3



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

4 โครงการสร้างเสริมแกนน าส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

นักเรียนและนักศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 60 คน

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านการทดสอบความรู้หลังการ
ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

165,500      -           กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

1 1 12 1 1 1

5 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา

นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนยุวกาชาดใน
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
พัทลุง จ านวน   9 โรงเรียน

ผู้เข้ารับการนิเทศฯ มีความ     
พึงพอใจ ร้อยละ 80

10,000        -           กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

3 10 12 1 3 3

6 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย

สมาชิกยุวกาชาด 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และ
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมพิธีวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย 
จ านวน 100 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในกระบวนการและข้ันตอน เฉล่ีย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

40,000        -           กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

3 10 12 1 3 3

7 โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ
 (อส.ศธ.)

คณะกรรมการ อาสาสมัคร 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน จ านวน
 80 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

59,000        -           กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

3 10 12 1 3 3



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

8 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ

บุคลากรทางการลูกเสือและ
บุคคลท่ัวไป ส่งผลงาน
เข้ารับการคัดเลือก 
จ านวน 3 ประเภท ดังน้ี
1. ผู้บริหาร
2. ครูผู้สอน
3. ผู้ให้การสนับสนุน

จ านวนผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกผู้มี
ผลงานดีเด่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

6,300          -           กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

3 10 12 1 3 3

9 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ 
เนตรนารี

จัดการประกวดระเบียบแถว
วินัยลูกเสือ เนตรนารีระดับ
จังหวัด และส่งกองลูกเสือ
ท่ีชนะเลิศเข้าร่วมการประกวด
ในระดับประเทศตาม
หลักเกณฑ์การประกวดท่ี
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนด

1. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับจังหวัด 
เข้าร่วมการประกวดระดับ 
ประเทศ ประเภทละ 1 โรงเรียน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

25,000        -           กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

3 10 12 1 3 3



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

10 โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประเมินสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
ท่ีส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนด

ร้อยละของสถานศึกษา
ท่ีได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์
และได้รับรางวัล

7,000          -           กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

3 10 12 1 3 3

11 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา

การนิเทศการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาของ
จังหวัด

ระดับความส าเร็จของการนิเทศ
การจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา

10,000        -           กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

3 10 12 1 3 3

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้รับผิดชอบฯ 
39 โรงเรียน จ านวน 115 คน

1.ร้อยละของจ านวนโรงเรียนท่ี
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนท่ี
ได้รับการพัฒนา สามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)

15,000        -            กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน

3      12 12 2 3 3



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

13 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active
Learning แก่ครูผู้รับผิดชอบฯ 
39 โรงเรียน จ านวน 78 คน

1.ร้อยละของจ านวนโรงเรียนท่ีได้
เข้าร่วมประชุมฯ การปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนท่ี
ได้รับการพัฒนา สามารถ
ด าเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะ
ของผู้เรียน (ร้อยละ 80)

15,000        -            กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน

3      12 12 2 3 3

14 โครงการจิดอาสาท าดีด้วยหัวใจ บุคลากรในส านักงานมีความ
รักสามัคคี ท่ีเกิดจากการ
ร่วมมือร่วมแรง จากการ
พัฒนาพ้ืนท่ีส่วนรวม

ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ส านักงานได้เข้าร่วมการท า
กิจกรรมจิตอาสา

-             -           กลุ่มอ านวยการ 3 10 12 1 3 3

      516,300             -   รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 3



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

1 โครงการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กออกกลางคัน 
เด็กตกหล่นและเด็กด้อยโอกาสใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม

1.  นักเรียน ประชากรวัยเรียนท่ี
อยู่ในช่วงวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในจังหวัดพัทลุง
2.   ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง มีข้อมูลเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคันและเด็ก
ตกหล่น ให้ได้รับโอกาสเข้าถึง
การศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม

1. ร้อยละของเด็กออกกลางคัน 
เด็กตกหล่น ได้รับการศึกษาใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม ร้อยละ 70
2. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่
สามารถเรียนในระบบ ได้รับ
การศึกษาท่ีเหมาะสม ร้อยละ 70 
3.เด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคัน
 และเด็กตกหล่นได้รับการศึกษา
ตามศักยภาพอย่างเสมอภาคและ
ท่ัวถึง ร้อยละ 70

- 20,000        กลุ่มพัฒนา
การศึกษา

4 17 9 3 4 4

2 โครงการบริหารงานท่ีส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน ประจ าปี
งบประมาณ 2566

1.ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชน จ านวน 
23 โรงเรียน
2.ตรวจติดตามสถานการณ์ขอ
จัดต้ัง /การเลิกกิจการของ
โรงเรียนเอกชน และติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในระบบ จ านวน 39 โรงเรียน    
  2 คร้ัง/ปี

1. โรงเรียนท่ีได้รับการตรวจ
ติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
สามารถด าเนินการได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ร้อยละ 80
2. โรงเรียนเอกชนในระบบและ
นอกระบบได้รับการตรวจติดตาม
สถานการณ์ขอจัดต้ังและการขอ
เลิกกิจการ ร้อยละ 100
3. โรงเรียนเอกชนในระบบได้รับ
การตรวจติดตามความพร้อมการ
จัดการเรียนการสอนก่อนเปิด  
ภาคเรียน ร้อยละ 100

        43,200               -   กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน

4 17 9 6 4 4

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

3 โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดพัทลุง 
(Phatthalung Sandbox)

1. เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัดพัทลุง
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
การศึกษาในระดับจังหวัดให้
สามารถใช้ข้อมูลท่ีเป็นเอกภาพ
3. เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุงเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน
การศึกษาระดับจังหวัดท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถบริการ
ข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุงมีเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดพัทลุง
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุงมีข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุมการใช้งานของ
ผู้รับบริการ

- - กลุ่มนโยบาย
และแผน

6 20 13 6 6 6

       43,200        20,000รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 4



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

1 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

1. หน่วยงานการศึกษา จ านวน 7
 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุก
แห่งในจังหวัดพัทลุง  460 แห่ง 
2. หน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัดสามารถ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน                 
  3. เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาได้รับการปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน              
 4.  มีศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ี
มีคุณภาพและเป็นแบบอย่าง

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ี
ได้รับการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ร้อยละของสถานศึกษา ท่ีได้รับ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์
 โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาเป็นศูนย์เครือข่ายการ
เรียนรู้ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน    
การอนุรักษ์พันธุพืชท้องถ่ิน 

9,500         กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

1 1 12 1 1 1

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

กลุ่ม
รับผิดชอบ

งบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน
แม่บท

แผน 
13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

กลุ่ม
รับผิดชอบ

งบประมาณ

2 โครงการพัฒนาระบบจัดการขยะ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกคน รับรู้ เข้าใจระบบ
การจัดการขยะมูฝอย

1. ร้อยละของขยะมูลฝอยติดเช้ือ
ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง ถูกวิธี 
ตามหลักสุขาภิบาล (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจระบบการ
จัดการขยะมูฝอย (ร้อยละ 100)

             -              -   กลุ่ม
อ านวยการ

5 18 8 1 5 5

        9,500           -   รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 5



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน

แม่บท
แผน 
 13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

1 โครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายยุทธศาสตร์

1. หน่วยงานการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
พัทลุง มีความพร้อมรับการตรวจ
ติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการครบ
ทุกพ้ืนท่ี                             
   2. ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง มีข้อมูลพร้อมรับ
การตรวจติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการ
 3. หน่วยงานการศึกษาสามารถ
ขับเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

  1 หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
พัทลุงได้รับการเตรียมความพร้อม
การตรวจ ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการตรวจราชการ
  2 หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
พัทลุง ได้รับการติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษา
ในจังหวัด
  3 หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
พัทลุงได้รับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
  4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุงมีแนววิธีปฏิบัติท่ีดี         
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
  5 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุงมีข้อมูลรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานติดตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษา
ในจังหวัด

65,300       -          กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

6 20 13 7 6 6

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน

แม่บท
แผน 
 13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด

1. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
พ.ศ.2566 ของ ศธจ.พัทลุง 
(ฉบับใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร)
2. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
 (พ.ศ.2566 - 2570) ของ ศธจ.
พัทลุง
3. แผนปฏิบัติการศึกษาจังหวัด
พัทลุง พ.ศ.2567 (ฉบับจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

1. ศธจ.พัทลุง มีแผนปฏิบัติราชการ
 ประจ าปี พ.ศ.2566 (ฉบับใช้เงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
2. ศธจ.พัทลุง มีแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของ
 ศธจ.พัทลุง
3. ศธจ.พัทลุง มีแผนปฏิบัติ
การศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2567 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)

30,300       -          กลุ่มนโยบาย
และแผน

6 20 13 7 6 6

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

1. บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ได้รับ
การพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2. บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ได้รับ
การพัฒนาด้านดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการภาครัฐ

1. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามหลักสูตร 
(ร้อยละ 100)     
2.ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
 (ร้อยละ 100)
3.ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
(ร้อยละ 100)

40,000       -          กลุ่มอ านวยการ 6 20 13 5 6 6



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน

แม่บท
แผน 
 13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

4 โครงการขับเคล่ือนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไก กศจ.

1. มีรูปแบบ/แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า
เทียมและท่ัวถึง โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
2. มีกลไกการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
3. มีตัวช้ีวัดการด าเนินงานอย่าง
มีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับ
รูปแบบการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
4. มีปฏิทินก ากับติดตามและ
รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดทุกไตรมาส

1. มีรูปแบบ/แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย
ผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
2. มีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน
ขับเคล่ือนรูปแบบ/แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ  
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึง ท่ีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
และมีส่วนร่วมในการประเมิน
3. มีรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ทุกไตรมาส

90,900       -          กลุ่มนโยบาย
และแผน

6 20 13 7 6 6



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน

แม่บท
แผน 
 13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

4.1 โครงการเสนอขอจัดต้ังเป็น
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
พัทลุง ประจ าปีงบประมาณ 2566

1. มีความพร้อมเป็นพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษา ในด้าน
   1) มีแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
   2) มีแนวทางการลดความเหล่ือม
ล้ าในการศึกษา
   3) มีแนวทางการประสานความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี
   4) มีสถานศึกษา หน่วยงาน 
องค์กร หรือคณะบุคคลในจังหวัด 
ท่ีต้องการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของผู้เรียนในพ้ืนท่ี 
และมีความพร้อมเป็นผู้น าการ
ปฏิรูปการศึกษาในพ้ืนท่ี
2. มีแผนพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา ระยะ 3 ปี ท่ีแสดงให้
เห็นถึงกลไกการขับเคล่ือนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยต้องมี
เป้าหมายการด าเนินงานท่ีชัดเจน
และวัดผลได้

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ มีแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ มีแนวทางการลดความ
เหล่ือมล้ าในการศึกษา
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ มีแนวทางการประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี
4. มีแผนพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา ระยะ 3 ปี ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงกลไกการขับเคล่ือนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง

 40,000 บาท
-การประชุม
อย่างน้อย 3 
คร้ัง
- ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูลพร้อม
ประชุมกลุ่ม
ย่อย

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

6 20 13 6 6 6



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน

แม่บท
แผน 
 13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

5 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดพัทลุง

1.ประชุมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ขับเคล่ือนนโยบายและสร้างการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เอกชนในระบบและนอกระบบ
จ านวน 4 คร้ัง/ปี

1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม มี
ความรู้ ความเข้าใจนโยบายการจัด
การศึกษาเอกชน (ร้อยละ 80 )
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
ขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษา
เอกชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม      
(ร้อยละ 80)

10,000       -          กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน

6 20 13 2 6 6

6 โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน
ในสถานศึกษา ของจังหวัด

ร้อยละของการจัดเก็บข้อมูลด้าน
ลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
 ร้อยละ 85

12,000       -          กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

6 20 13 3 6 6

7 โครงการพัฒนาและน าเทคโนโลยี
มาใช้ปฏิบัติงาน

บุคลากรในสังกัดท่ีรับผิดชอบ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล
ตามแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ 

จ านวนบุคลากรในสังกัด มีความรู้
และทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตาม
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

             -         10,000 กลุ่มอ านวยการ 6 20 13 6 6 6



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน

แม่บท
แผน 
 13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

8 โครงการเสวนา แลการศึกษา
เมืองลุง

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุงเป็นศูนย์กลาง            
การประสานงานเครือข่ายในการ
บริหารจัดการศึกษาแบบมี    
ส่วนร่วมระดับจังหวัดพัทลุง

1. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ (ร้อยละ 100)

             -               -   กลุ่มอ านวยการ 6 20 13 6 6 6

9 โครงการขับเคล่ือนศูนย์ข้อมูล
ช่วยเหลือสถานศึกษาท่ีประสบ
ภัยพิบัติ

1. ศธจ.พัทลุง พัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ ระบบประสาน 
รายงาน สนับสนุน และ
ช่วยเหลือสถานศึกษาท่ีทันสมัย
และทันท่วงที
2. หน่วยงานการศึกษามี      
องค์ความรู้และการเตรียม  
ความพร้อมรับมือเหตุภัยพิบัติ
3. ศธจ.พัทลุง บูรณาการ
เครือข่ายสถานศึกษาเฝ้าระวัง 
การเกิดภัยพิบัติ

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
แพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลสถานศึกษา
ประสบภัยพิบัติ (ร้อยละ 80)
2. ศธจ.พัทลุง มีช่องทางการส่ือสาร
ข้อมูลสนับสนุนสถานศึกษา          
 (2 ช่องทาง)
3. ร้อยละหน่วยงานการศึกษาทุก
สังกัดเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอด  
องค์ความรู้ด้านภัยพิบัติ            
(ร้อยละ 100)
4. ร้อยละหน่วยงานการศึกษา    
ทุกสังกัดเข้าร่วมเครือข่าย
สถานศึกษาเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ
 (ร้อยละ 100)

             -               -   กลุ่มนโยบาย
และแผน

6 20 11 1 6 6



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนกลาง ศธจ. ย.ชาติ
แผน

แม่บท
แผน 
 13

น.ศธ. ย.ศธ. ย.สป.

ความสอดคล้อง
โครงการท่ี เป้าหมายของโครงการ ตัวช้ีดวัด/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มรับผิดชอบ

งบประมาณ

10 โครงการ "สถานีการศึกษา ศธจ.
พัทลุง"

ส านักงานศึกษาธิการ เป็นท่ีรู้จัก
และได้รับการยอมรับจากส่วน
ราชการอ่ืน จากการ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
และประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน

1. ร้อยละ 100 บุคลากรในสังกัด 
ได้ด าเนินการจัดท าจดหมายข่าว
การปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่           
  สู่สาธารณชน

             -               -   กลุ่มอ านวยการ 6 20 13 6 6 6

    248,500      10,000รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 6
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ส่วนที่ 5 
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
(ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ก าหนดด าเนินการใน  
2 ลักษณะ คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน  3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 302 
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ประจ าปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี    
และให้มีการรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1   ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 5 มกราคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 5 เมษายน ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  1.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อสิ้นสุด
แผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุด       
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการ    
ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการประเมินผล 
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  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุด
การด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
  2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
 
 

------------------------- 



 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
   -  ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ที่ 423/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท า  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
      (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
  -  หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของส านักงานศึกษาธิการ 
              จังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
  -  คณะท างาน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











คณะท างาน 
 

  
ที่ปรึกษา  
 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์    ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง       
  นายวิลาศ  ชูช่วย     รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 
คณะท างาน  
 1. นายปริญญา อนุพินิจ  นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2. นางสาวจรวย  หนูแดง  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบาายใน 
 3. นางสาคร  หนูสว่าง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 5. นางสาวสุมาลี  อรุณรัตน์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 6. นางผกามาส  กล้วยเครือ    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  7. นางโสพิตตา  แก้ววิชิต   นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
  8. นางสาวธัญณาัสร์ ชูขาว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 9. นางกัญฐิกาญจน์  ชายแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 10. นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 11. นางสาวธัชกร มณีมาศ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  12. นายธนพิชญ์  เจยาคม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 13. นางจีรนันท์  มีฉิม   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
  
จัดพิมพ์/รูปเล่ม 
  นางสาวธัชกร มณีมาศ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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