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ส่วนที่ 1 
บทน า 

   
  กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เริ่มต้ังแต่เดือนตุลำคม พ.ศ.2564 ถึงกันยำยน  
พ.ศ.2565   ึ่งครอบคลุมกำรป ดภำคเรียนท่ี 1 และภำคเรียนท่ี 2 ของปีกำรศึกษำ 2564 จนถึงเดือนสุดท้ำย
ของภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565  ึ่งในช่วงเวลำดังกล่ำวกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีบริบทท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

แผนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 

 มติคณะรัฐมนตรีจำกกำรประชุม วันท่ี 4 ธันวำคม 2560 เห็นชอบกำรจ ำแนกแผนออกเป น 3 ระดับ 
ได้แก่ 
   นร  ับที่ 1  ยุทธศำสตร์ชำติ เป นเป ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำล    
เพื่อใช้เป นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ ให้สอดคล้องและบ รณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป นพลังผลักดันร่วมกันไปส ่
เป ำหมำย 
   นร  ับที่ 2 หมำยถึง แผน ึ่งเป นแนวทำงกำรขับเคล่ือนประเทศในมิติต่ำงๆ เพื่อบรรลุตำมเป ำหมำย
ของยุทธศำสตร์ชำติ และถ่ำยทอดไปส ่แนวทำงในกำรป ิบัติในแผนระดับท่ี 3  ึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรป ิร ปประเทศและนโยบำย และ
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
   นร  ับที่ 3 คือ แผนท่ีจัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เพื่อถ่ำยทอดเป ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำ
ของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ไปส ่กำรป ิบัติ หรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกิจหรืออนุสั  ำระหว่ำงประเทศ  ึ่งรวมถึง 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนป ิบัติกำร แผนป ิบัติรำชกำร แผนป ิบัติกำรประจ ำปี  
  ึ่งวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนท้ัง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ดังนี้  

1.   นร  ับที่ 1 

     ท  าสตร  าต  พ. . 2561 – 2580 
  1.   ท  าสตร  าต  ้าน ารพั นา    สร  สร้าง ั  ภาพทรัพ า ร น     (ห ั ) 

1.1    าห า  
1. คนไทยเป นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 

1.2  ร    น  ท  าสตร  
1. กำรปรับเปล่ียนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ป ิร ปกระบวนกำรเรียนร ้ที่ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4. กำรตระหนักถึงพหุป   ำของมนุษย์ท่ีหลำกหลำย 
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1.3  ารบรร     าห า ตา   ท  าสตร  าต  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีวิสัยทัศน์ คือ กำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ส ่สังคม
อนำคตท่ียั่งยืน  ึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้         
ยังพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผ ้เรียนหลำกหลำย ท้ังในระดับต่ำงๆ ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผ ้เรียนพิกำร ผ ้เรียนด้อยโอกำส ผ ้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 
มีกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักส ตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล     
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพคร  กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำงๆ 
ในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนร ้ให้แก่ผ ้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ท้ังควำมร ้ด้ำนวิชำกำร ทักษะ
อำชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  2.   ท  าสตร  าต  ้าน ารสร้างโอ าส   ควา  ส อภาคทางสังค  (รอง) 

2.1    าห า  
สร้ำงควำมเป นธรรม และลดควำมเหล่ือมล้ ำในทุกมิติ 

2.2  ร    น  ท  าสตร  
กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำ สร้ำงควำมเป นธรรมในทุกมิติ 

  2.3  ารบรร     าห า ตา   ท  าสตร  าต  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำด้วยกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในรำยกำรพื้นฐำน 5 
รำยกำร ได้แก่ 1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ค่ำหนังสือเรียน 3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
และ 5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผ ้เรียน  ึ่งกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย ดังกล่ำวเป นกำรสร้ำงควำมเป นธรรมในกำร
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ ส ำหรับผ ้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผ ้ด้อยโอกำสท่ัวประเทศ รวมท้ังกำรสร้ำงโอกำสและลด
ควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำในระดับพื้นท่ีพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นท่ีส งในถิ่นทุรกันดำร โรงเรียนพื้นท่ีเกำะแก่ง 
และโรงเรียนในพื้นท่ีข้ำงเคียงโครงกำรพัฒนำดอยตุง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ และกำรพัฒนำส่ือและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      
ด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพื่อสร้ำง
ควำมเป นธรรมและลดควำมเหล่ือมล้ ำในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

  3.   ท  าสตร  าต  ้านควา  ่ันคง (รอง) 

3.1    าห า  

บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3.2  ร    น  ท  าสตร  

กำรป องกันและแก้ไขป  หำท่ีมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
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  3.3  ารบรร     าห า ตา   ท  าสตร  าต  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ และแผนกำร
เสริมสร้ำงภ มิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้กำรจัดกำรศึกษำพื้นท่ี ดังกล่ำว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อำชีพให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และร ้รักสำมัคคี มีควำมเข้ำใจ ึ่งกัน     
และกัน อย ่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผ ้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงท่ัวถึง บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และมีขวั ก ำลังใจในกำร
ป ิบัติงำน และแผนกำรป องกันและแก้ไขป  หำยำเสพติดในสถำนศึกษำเพื่อสร้ำงภ มิคุ้มกันป องกันยำเสพติด     
ในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป นผ ้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำมด แล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยำวชนท่ีมีป  หำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีส ่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำน      
ในกำรป องกันและแก้ไขป  หำในกลุ่มเป ำหมำย  ึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคงในระยะยำวต่อไป 

  4.   ท  าสตร  าต  ้าน าร รับส       พั นาร บบ ารบร หารจั  ารภาครัฐ (รอง) 

4.1    าห า  
1. ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง      

ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.2  ร    น  ท  าสตร  

1. ภำครัฐท่ียึดประชำชนเป นศ นย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภำครัฐบริหำรงำนแบบบ รณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป นเป ำหมำยและเช่ือมโยง        
กำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพื้นท่ี 

3. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  4.3  ารบรร     าห า ตา   ท  าสตร  าต  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีแผนกำรบริหำรกำรศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพ  
ตำมหลักธรรมำภิบำล ทันสมัย มีกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำรป ิบัติงำน มีกำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิค
กำรเรียนกำรสอนกำรป องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำผ ้น ำเยำวชนต่อกำรทุจริต พัฒนำ
นวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำผ ้บริหำร คร  และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนท่ีมีธรรมำภิบำล  ื่อสัตย์สุจริตและป องกันกำรทุจริตทุกร ปแบบ 

 

2.   นร  ับที่ 2 ( ฉพา ที่  ี่ วข้อง) 

2.1   น  ่บทภา ใต้  ท  าสตร  าต  (พ. . 2561 - 2580) 

      1.1  ร    นที่ 12  ารพั นา าร รี นรู้ (ห ั ) 
 1. เป ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
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       าห า ที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจ ำเป นของโลก  ศตวรรษ 
ท่ี 21 สำมำรถแก้ป  หำปรับตัว ส่ือสำร และท ำงำนร่วมกับผ ้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  มีนิสัยใฝ่เรียนร ้  
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      าห า ที่ 2 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด และควำมสำมำรถของ 
พหุป   ำดีขึ้น กำรบรรลุเป ำหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำร ให้บรรลุ
เป ำหมำย รวมถึงกำรพัฒนำหลักส ตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ให้ผ ้เรียน  ทุกระดับ    
และทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนร ้ตลอดชีวิตอย่ำงท่ัวถึง  พร้อมท้ังมีทักษะ  
และศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นท่ีท่ีหลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคร  เพื่อพัฒนำศักยภำพคร ให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับ
กับทักษะท่ีจ ำเป นในศตวรรษที่ 21 กำรจัดต้ังสถำบันไทยโคเ ็นเพื่อพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้หลักส ตรกำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพแบบประเทศ ี่ปุ่น (หลักส ตรสถำบันโคเ ็น) 
ในกำรสร้ำงวิศวกร ป ิบัติกำร (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภำพ ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำร       
ของประเทศ กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนโดยเฉพำะในระดับต ำบล  

2. แผนย่อยกำรป ิร ปกระบวนกำรเรียนร ้ที่ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 นวทาง ารพั นา 1) ปรับเปล่ียนระบบกำรเรียนร ้ส ำหรับศตวรรษท่ี 21  2) เปล่ียนโฉม บทบำท 
“คร ” ให้เป นคร ยุคใหม่  3) เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนำระบบ
กำรเรียนร ้ตลอดชีวิต และ 5) สร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป นเลิศทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ  

   าห า ของ  น ่อ  คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนร ้ และมี
ทักษะท่ีจ ำเป นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนร ้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 ารบรร     าห า   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำร ให้บรรลุ
เป ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักส ตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ให้ผ ้เรียน  ทุกระดับและ
ทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนร ้ตลอดชีวิตอย่ำงท่ัวถึง  พร้อมท้ังมีทักษะและ
ศักยภำพในกำรประกอบอำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ี
ยั่งยืน ท่ีพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของ พื้นท่ีท่ีหลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคร  เพื่อพัฒนำ ศักยภำพคร ให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับ
กับทักษะท่ีจ ำเป นในศตวรรษท่ี 21 กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เพื่อสร้ำงโอกำสให้
นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนร ้ท่ีมี
คุณภำพ มีสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อ ต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนร ้ ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ท้ังอำคำรสถำนท่ี 
แหล่งเรียนร ้ และวัสดุ อุปกรณ์ ด้ำนจัดกำรศึกษำ ท้ังบุคลำกร หลักส ตรและกิจกรรม และด้ำนกำรมี ส่วนร่วมของ
เอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่อผลิตผ ้เรียนท่ีมีคุณภำพเป นท่ียอมรับของผ ้ปกครอง  และ
ชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป นศ นย์กลำงกำรเรียนร ้ของชุมชน  
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3. แผนย่อยกำรตระหนักถึงพหุป   ำของมนุษยท่ี์หลำกหลำย  
 นวทาง ารพั นา 1) พัฒนำและส่งเสริมพหุป   ำ 2) สร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อม              

กำรท ำงำน และระบบสนับสนุนท่ีเหมำะสมส ำหรับผ ้มีควำมสำมำรถพิเศษ  
   าห า ของ  น ่อ  ประเทศไทยมีระบบข้อม ลเพื่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ            

ตำมพหุป   ำ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพิ่มขึ้น  
 ารบรร     าห า   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำร ให้บรรลุ

เป ำหมำย รวมถึง กำรมีแผนกำรพัฒนำ /แนวทำง/ ร ปแบบ / เครื่องมือ/ฐำนข้อม ลระบบ  อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
กำรส ำรวจแววนักเรียนผ ้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมหลักพหุป   ำ แบบสอบถำม ควำมคิดเห็นผ ้บริหำร คร  
ศึกษำนิเทศก์ นักเรียน และพ่อ แม่ ผ ้ปกครองนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ  กำรวิจัย และพัฒนำร ปแบบ      
กำรจัดกำรเรียนร ้ผ ้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมหลักพหุป   ำ ติดตำมเชิงลึก พร้อมท้ังให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และเป น
พี่เล้ียง กำรพัฒนำหลักส ตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ  ประเมินผล ให้ผ ้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม    
ท้ังได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพสอดคล้องกับศักยภำพ พร้อมท้ัง  มีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ        
ท่ีเหมำะสม กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ กำรพัฒนำผ ้มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ กำรยกระดับ  คุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัย กำรพัฒนำผ ้มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนทัศนศิลป์ นำ ศิลป์ ดนตรี และกีฬำ กำรพัฒนำศ นย์โอลิมป ก
วิชำกำร กำรจัดต้ังสถำบันไทยโคเ ็น เพื่อพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยใช้หลักส ตรกำรเรียน กำรสอนท่ีมีคุณภำพแบบประเทศ ี่ปุ่น (หลักส ตรสถำบันโคเ ็น) ในกำรสร้ำง
วิศวกรป ิบัติกำร และนวัตกรคุณภำพ ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  

1.2  ร    นที่ 11  ารพั นา ั  ภาพคนต อ  ่วง ีว ต (รอง)  

      1. เป ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 

         าห า  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ่มขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ท้ังด้ำนร่ำงกำย  
สติป   ำ และคุณธรรม จริยธรรม เป นผ ้ท่ีมีควำมร ้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักกำรเรียนร ้อย่ำงต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต  

       ารบรร     าห า   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพัฒนำผ ้เรียน ต้ังแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษำ ถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย  

       2. แผนย่อยกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  

        นวทาง ารพั นา ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระดับก่อนประถมศึกษำท่ีมีคุณภำพ  

          าห า ของ  น ่อ  เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพมีกำรพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำร  
ท่ีมีคุณภำพมำกขึ้น  

        ารบรร     าห า  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำร      
ให้บรรลุเป ำหมำย รวมถึงกำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำในพื้นท่ี          
กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
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      3. แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  

      นวทาง ารพั นา กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ และ
มัธยมศึกษำตอนปลำย  

        าห า ของ  น ่อ  วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมร ้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน ร ้จักคิด 
วิเครำะห์ รักกำรเรียนร ้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำ ทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ป  หำ ปรับตัว 
ส่ือสำร และท ำงำนร่วมกับผ ้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น กำรบรรลุเป ำหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำร  ให้บรรลุเป ำหมำย รวมถึง กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักส ตร           
และกระบวนกำรเรียนร ้ท่ีหลำกหลำยให้เอื้อต่อ กำรเรียนร ้ตลอดชีวิต กำรพัฒนำส่ือกำรเรียนร ้ในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน กำรจ้ำงคร วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดกลำง และเล็กท่ีประสบป  หำขำดแคลนคร วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ กำรส่งเสริม
นิสัยรักกำรอ่ำน กำรพัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ กำรขับเคล่ือนงำน
แนะแนวในสถำนศึกษำและสร้ำงเสริมสมรรถนะผ ้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรศึกษำต่อ  และกำรมี  
งำนท ำ กำรขับเคล่ือนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ กำรขับเคล่ือนกำรด แล ช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน กำรขับเคล่ือนหลักปรัช ำของเศรษฐกิจพอเพียงส ่สถำนศึกษำ 

1.3  ร    นที่ 17 ควา  ส อภาค   ห ั  ร  ันทางสังค  (รอง)  

1. เป ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  

   าห า  คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพิ่มข้ึน  

 ารบรร     าห า  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีระบบให้ควำมช่วยเหลือ 
ผ ้เรียนกลุ่มเป ำหมำยท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือเป นพิเศษ  

2. แผนย่อยมำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเป ำหมำยเพื่อแก้ป  หำเฉพำะกลุ่ม  

 นวทาง ารพั นา  จัดให้มี ระบบสนับสนุน ช่วยเหลือผ ้ เ รียน โดยเฉพำะผ ้ ท่ี ต้องกำร           
ควำมช่วยเหลือเป นพิเศษ  

   าห า ของ  น ่อ   มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป ำหมำยท่ีต้องกำร 
ควำมช่วยเหลือเป นพิเศษได้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 

 ารบรร     าห า  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัด
กำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพ  เด็กพิกำร           
ในโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ในศ นย์กำรศึกษำพิเศษ จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำส  ในโรงเรียนศึกษำ
สงเครำะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำนักเรียนในพื้นท่ีพิเศษ ได้แก่  โรงเรียนพื้นท่ีส งในถิ่น
ทุรกันดำร โรงเรียนพื้นท่ีเกำะแก่ง และโรงเรียนในพื้นท่ีข้ำงเคียงโครงกำรพัฒนำดอยตุง  อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ด้ำนเทคโนโลยี
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  
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  1.4  ร    นที่ 1 ควา  ่ันคง (รอง) 

1. เป ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  

    าห า  ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  

  ารบรร     าห า  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     
ให้เกิดควำมสมำนฉันท์ อย ่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ป องกันเด็กและเยำวชนจำกยำเสพติด และแก้ไขป  หำช่วยเหลือ
เด็กท่ีติดยำเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนส ่สังคม  

2. แผนย่อยกำรป องกันและแก้ไขป  หำท่ีมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง  

 นวทาง ารพั นา ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ        
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และร ้รักสำมัคคี มีควำมเข้ำใจ ึ่งกันและกัน 
อย ่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และเสริมสร้ำงภ มิคุ้มกันป องกันยำเสพติด ในกลุ่มเด็ก          
และเยำวชน พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ด แล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนท่ีมีป  หำ ยำเสพติด สร้ำงและ
พัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีส ่ สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป องกัน  และแก้ไขป  หำ             
ในกลุ่มเป ำหมำย  

   าห า ของ  น อ่   

1) ภำคใต้มีควำมสงบสุขร่มเย็น  
2) ป  หำควำมมั่นคงท่ีมีอย ่ในป จจุบัน ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำร และพัฒนำ

ประเทศ  
 ารบรร     าห า   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

และแผนกำรเสริมสร้ำงภ มิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้กำรจัดกำรศึกษำพื้นท่ี
ดังกล่ำวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อำชีพให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และร ้รักสำมัคคี มีควำมเข้ำใจ   
 ึ่งกันและกัน อย ่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผ ้ เรียนได้รับโอกำส          
ทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงท่ัวถึง คร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวั 
ก ำลังใจในกำรป ิบัติงำน และแผนกำรป องกันและแก้ไขป  หำยำเสพติดในสถำนศึกษำเพื่อสร้ำงภ มิคุ้มกันป องกัน
ยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป นผ ้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ด แล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
และเยำวชนที่มีป  หำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำ ระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีส ่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำน
ในกำรป องกันและแก้ไขป  หำ ในกลุ่มเป ำหมำย  ึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคงต่อไป  

 1.5  ร    นที่ 10  าร รับ   ี่ นค่าน      วั น รร  (รอง) 

     1. เป ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  

        าห า  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม และมีควำมรัก และภ มิใจ ในควำม 
เป นคนไทย น ำหลักปรัช ำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุข และเป นท่ียอมรับ
ของนำนำประเทศ  
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      ารบรร     าห า  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมให้นักเรียน คร  
ผ ้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักร ้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล  ึม ับคุณค่ำ         
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป นธรรมชำติ สร้ำงควำมร ้สึกผิดชอบช่ัวดี ภ มิใจในกำรท ำควำมดี สร้ำงเครือข่ำย     
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  

     2. แผนย่อยกำรปล กฝ งคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตส ำธำรณะ  และ    
กำรเป นพลเมืองท่ีดี  

      นวทาง ารพั นา ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมให้มีกำรปล กฝ ง 
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป นพลเมืองท่ีดี แก่ผ ้เรียน  และบุคลำกร    
ท่ีเกี่ยวข้อง  

        าห า ของ  น ่อ  คนไทยเป นมนุษย์ท่ีสมบ รณ์ มีควำมพร้อมในทุกมิติตำมมำตรฐำน 
และสมดุลท้ังด้ำนสติป   ำ คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิ  ำณท่ีดี เข้ำใจในกำรป ิบัติตนปรับตัวเข้ำกับ  
สภำพแวดล้อมดีขึ้น  

       ารบรร     าห า  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีแผนกำรส่งเสริม        
ให้นักเรียน คร  ผ ้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตระหนักร ้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล  ึม ับ
คุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป นธรรมชำติและสร้ำงควำมร ้สึกผิดชอบช่ัวดี ภ มิใจในกำรท ำควำมดี อีกท้ังสร้ำง
เครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรท่ีท ำงำน  ด้ำนคุณธรรม     
อยำ่งเป นร ปธรรม 

 1.6  ร    นที่ 21  ารต่อต้าน ารท จร ต    ร พฤต    อบ (รอง) 

     1. เป ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  

         าห า  ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

       ารบรร     าห า  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนร ้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรม ื่อสัตย์สุจริต  

      2. แผนย่อยกำรป องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

       นวทาง ารพั นา  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมให้มีกำรปล กฝ ง 
วัฒนธรรมและพฤติกรรม ื่อสัตย์สุจริต  

         าห า ของ  น ่อ  ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ื่อสัตย์สุจริต  

       ารบรร     าห า   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรพัฒนำนวัตกรรม 
เทคนิคกำรเรียนกำรสอนกำรป องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำผ ้น ำเยำวชน  ต่อต้ำน     
กำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  และพัฒนำผ ้บริหำร     
คร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนท่ีมีธรรมำภิบำล  ื่อสัตย์สุจริต และป องกันกำรทุจริตทุกร ปแบบ  
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  1.7   น  ่บท ฉพา   จภา ใต้  ท  าสตร  าต  อัน  น็   าจา สถาน ารณ โคว  -19 

พ. . 2564 – 2565  

แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ มีเป ำหมำยส ำคั  คือ “คนสำมำรถยังชีพ อย ่ได้      
มีงำนท ำ กลุ่มเปรำะบำงได้รับกำรด แลอย่ำงท่ัวถึง สร้ำงอำชีพและกระจำยรำยได้ส ่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ  ประเทศ   
ฟื้นตัวเข้ำส ่ภำวะปกติ และมีกำรวำงรำกฐำนเพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ ระบุประเด็น 
กำรพัฒนำ 4 ประกำร ท่ีควรให้ควำมส ำคั เป นพิเศษในระยะ 2 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรฟื้นฟ 
และขับเคล่ือนประเทศให้สำมำรถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น กำรพัฒนำ ประกอบด้วย  

- กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกภำยในประเทศ (Local Economy) เพื่อลด
ควำมเส่ียงในกำรพึ่งพำต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยควำมเจริ และโอกำสทำงเศรษฐกิจ  ไปยังระดับ
ท้องถิ่น ผ่ำนกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนโดยเฉพำะในระดับพื้นท่ีและชุมชน ร่วมกับกำรให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำ
ศักยภำพของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ให้สำมำรถปรับตัวส ่ธุรกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้มควำมต้องกำร
มำกขึ้นในอนำคต เพื่อให้เศรษฐกิจฐำนรำกเป นก ำลังหลักในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  

- กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของประเทศเพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว (Future 
Growth) โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเครื่องยนต์          
ทำงเศรษฐกิจหลักท่ีประเทศไทยมีโอกำสและมีศักยภำพภำยใต้ภ มิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ ได้แก่ 
อุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์และเน้นคุณภำพ กำรเกษตรม ลค่ำส ง 
อุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่  

- กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของคนให้เป นก ำลังหลักในกำรขับเคล่ือน  กำรพัฒนำ
ประเทศ (Human Capital) โดยกำรยกระดับและปรับทักษะแรงงำนให้สนับสนุนอุตสำหกรรม  และบริกำร
เป ำหมำยท่ีประเทศไทยมีโอกำสและมีศักยภำพตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ
โครงสร้ำงเศรษฐกิจท่ีปรับเปล่ียนไป พร้อมท้ังเยียวยำผ ้ท่ีได้รับผลกระทบจำกภำวะวิกฤต  และจัดสวัสดิกำร      
ทำงสังคมให้เหมำะสม เพียงพอกับควำมจ ำเป นในกำรด ำรงชีวิตโดยเฉพำะในด้ำนรำยได้และสุขภำพ  

- กำรปรับปรุงและพัฒนำป จจัยพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรฟื้นฟ และพัฒนำประเทศ  (Enabling 
Factors) ให้สอดรับกับกระแสกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลกระทบต่อศักยภำพของประเทศ อำทิ กำรเร่งรัดพัฒนำ
และใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีส ำคั  กำรปรับปรุงกฎหมำย  และกำรด ำเนินงำนของภำครัฐให้ทันสมัย 
กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้องค์ควำมร ้และนวัตกรรม กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำยกำรพัฒนำต่ำง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ข้อจ ำกัด และ
ส่งเสริมกำรฟื้นฟ และพัฒนำประเทศ ด้วยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  

โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อให้บรรลุเป ำหมำยของแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ ตำมท่ีก ำหนด  ในระยะเวลำ  2 ปี (พ.ศ. 
2564 - 2565) แนวทำงกำรพัฒนำท่ีต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอันเป นผล
สืบเนื่องโดยตรงจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 จะต้องให้ควำมส ำคั  กับกำรเร่งด ำเนินกำรในมิติต่ำง ๆ ท่ีเช่ือมโยงไป
ถึงกำรบรรลุค่ำเป ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ บนหลักกำรพื้นฐำนของแนวคิดในกำรพัฒนำศักยภำพของประเทศ     
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ด้ำนกำรพร้อมรับ ปรับตัว และเปล่ียนแปลง เพื่อพร้อมเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT)  
โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำท่ีส ำคั  และเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยสรุป ดังนี้  

กำรพัฒนำศักยภำพ และยกระดับคุณภำพชีวิตของคน ( Human Capital) ด้วยกำรยกระดับ
ทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมกำรเรียนร ้เพื่อรองรับอุตสำหกรรม และบริกำรท่ีจะเป น
เครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจหลักท้ัง 5 สำขำตำมท่ีระบุไว้ในประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2) Future Growth ข้ำงต้น ร่วมกับ
กำรขยำยและพัฒนำระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต ของประชำกรทุกสำขำอำชีพและทุกช่วงวัย 
ตลอดจนกำรส่งเสริมควำมมั่นคงทำงสุขภำพ เพื่อให้คนให้เป นก ำลังหลักในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศ      
ได้อย่ำงยั่งยืน ดังนี้  

1) กำรยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมกำรเรียนร ้ด้วยกำรส่งเสริมแรงงำนท่ีอย ่ในภำคกำร
ผลิตและบริกำรท่ีได้รับผลกระทบ ให้ได้รับกำรฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภำพแรงงำน  ให้เหมำะสม 
กับร ปแบบธุรกิจ และโครงสร้ำงเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ยกระดับคุณภำพมำตรฐำน  ของศ นย์พัฒนำฝีมือ
แรงงำนโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ส่งเสริมกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีจ ำเป นส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
และกำรเรียนร ้ด้วยตนเอง และกำรพัฒนำทักษะอำชีพ พร้อมท้ังส่งเสริม กำรเรียนร ้ตลอดชีวิตของแรงงำนเพื่อให้
แรงงำนมีควำมยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นกำรผลิต ก ำลังคนท่ีมีคุณภำพในระยะยำว เป นต้น  

2) กำรขยำยและพัฒนำระบบหลักประกันทำงสังคม ด้วยกำรช่วยเหลือ เยียวยำ  และชดเชย     
คนยำกจน กลุ่มเปรำะบำง ท่ีได้รับผลกระทบ โดยค ำนึ งถึงระดับของป  หำและควำมต้องกำร ท่ีแตกต่ำงกัน     
ของกลุ่มเป ำหมำย พร้อมท้ังผลักดันให้แรงงำนเข้ำส ่ระบบประกันสังคมมำกขึ้น พัฒนำระบบและกลไก            
กำรช่วยเหลือกลุ่มเป ำหมำยเพื่อแก้ป  หำเฉพำะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนำระบบควำมคุ้มครอง  ทำงสังคม        
ให้เหมำะสมสอดคล้องกับร ปแบบตลำดแรงงำนท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงมีกำรบ รณำกำรต้ังแต่  ระดับนโยบำย
จนถึงระบบข้อม ลในกำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผล เป นต้น  

  2.2   น าร ฏ รู  ร  ท   

  2.2.1   น าร ฏ รู  ้าน าร ึ  า 

         1. เรื่องกำรป ิร ปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  

            1.1 ประเด็นกำรพัฒนำระบบด แล พัฒนำ และจัดกำรเรียนร ้ เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้รับกำร
พัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติป   ำให้สมกับวัย  

            1.2 กิจกรรมและเป ำหมำยกิจกรรม : กำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ
ก่อนประถมศึกษำในพื้นท่ี กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อจัดกำรศึกษำให้นักเรียน
ในระดับก่อนประถมศึกษำ 

         2. เรื่องกำรป ิร ปเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

             2.1 ประเด็น  
                   1) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคลท่ีมี

ควำมต้องกำรจ ำเป นพิเศษ  
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                   2) กำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
                  3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพื้นท่ีห่ำงไกล หรือ สถำนศึกษำ ท่ีต้องมี

กำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน  

             2.2 กิจกรรมและเป ำหมำยกิจกรรม  

                  1) กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพเด็กพิกำร ในโรงเรียนเฉพำะ  ควำมพิกำร  
ในศ นย์กำรศึกษำพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพ  

                   2) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำส ในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ เพื่อให้เด็ก
ด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำ  

                   3) กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำล จนจบกำรศึกษำ  
ขั้นพื้นฐำน  

                   4) กำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำนักเรียนในพื้นท่ีพิเศษ ได้แก่ โรงเรียน พื้นท่ีส งในถิ่น
ทุรกันดำร โรงเรียนพื้นท่ีเกำะแก่ง และโรงเรียนในพื้นท่ีข้ำงเคียงโครงกำรพัฒนำดอยตุง  อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ  

                   5) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  

2.3 เป ำหมำยกิจกรรม : จัดกำรศึกษำให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ  จนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

3. เรื่องกำรป ิร ปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผ ้ประกอบวิชำชีพคร  และ
อำจำรย์  

3.1 ประเด็นกำรพัฒนำวิชำชีพคร   
3.2 กิจกรรมและเป ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

ภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคร  เพื่อพัฒนำศักยภำพคร ให้มีควำมพร้อม  ในกำรจัด      
กำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะท่ีจ ำเป นในศตวรรษที่ 21  

4. เรื่องกำรป ิร ปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษ      
ท่ี 21  

    4.1 ประเด็น  
         1) กำรปรับหลักส ตร พร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมิน   

เพื่อพัฒนำกำรเรียนร ้ เป นหลักส ตรฐำนสมรรถนะ 
         2) ระบบกำรประกัน กำรประเมิน และกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ  
         3) ระบบควำมปลอดภัย และระบบสวัสดิภำพของผ ้เรียน  
         4) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม  
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     4.2 กิจกรรมและเป ำหมำยกิจกรรม  
          1) กำรพัฒนำหลักส ตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล เพื่อให้

ผ ้เรียนและประชำชนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนร ้ตลอด  ชีวิตอย่ำงท่ัวถึง พร้อมท้ัง   
มีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  

         2) กำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน กำรพัฒนำคุณภำพ สถำนศึกษำ    
ท้ังโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ  ภำคตะวันออก กำรจ้ำงคร 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำส  โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก         
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นท่ีท่ีหลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคม        
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ  

         3) กำรป องกันและแก้ไขป  หำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพื่อสร้ำง ภ มิคุ้มกันป องกัน 
ยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป นผ ้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ด แล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
และเยำวชนที่มีป  หำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดี ส ่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำน
ในกำรป องกันและแก้ไขป  หำในกลุ่มเป ำหมำย  ึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีควำมมั่นคง  

4) กำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน คร  ผ ้บริหำร 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักร ้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล  ึม ับคุณค่ำแห่งคุณธรรม   
ควำมดีอย่ำงเป นธรรมชำติและสร้ำงควำมร ้สึกผิดชอบช่ัวดี ภ มิใจในกำรท ำควำมดี อีกท้ังสร้ำง เครือข่ำยชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรท่ีท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป นร ปธรรม  

5. เรื่องกำรป ิร ปกำรศึกษำและกำรเรียนร ้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  

    5.1 ประเด็นกำรป ิร ปกำรเรียนร ้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนร ้  ด้วยดิจิทัล
แห่งชำติ 

    5.2 กิจกรรมและเป ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำส่ือและเทคโนโลยีสำรสนเทศ          
เพื่อกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 

 2.2.2   น าร ฏ รู  ร  ท  ้าน าร  อง ัน    ราบ รา ท จร ต    ร พฤต    อบ  

         1. เรื่องกำรป องกนัและเฝ ำระวัง  
            1.1 ประเด็นกำรเร่งสร้ำงกำรรับร ้และจิตส ำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

และประพฤติมิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม  
            1.2 กิจกรรมและเป ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียน  กำรสอน    

กำรป องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำผ ้น ำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต  พัฒนำนวัตกรรม   
กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำผ ้บริหำร คร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 2.2.3   จ รร  ฏ รู ที่จ ส่ง  ให้     าร   ี่ น   งต่อ ร  า นอ ่าง ีนั ส าคัญ              
(Big Rock)  
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         2.3.1   จ รร  ฏ รู ที่ 1  ารสร้างโอ าส   ควา  ส อภาคทาง าร ึ  าต้ัง ต่ร  ับ

 ฐ วั   
                 1.    าห า   
                    1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผ ้ขำดแคลน

ทุนทรัพย์ ผ ้พิกำร และผ ้ด้อยโอกำส ได้รับกำรด แลและส่งเสริมพัฒนำกำรจำกสถำนพัฒนำเด็ก ปฐมวัยท่ีมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท้ังในและนอกระบบกำรศึกษำ 
รวมถึงระบบกำรศึกษำ ึ่งจัดกำรโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส ำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือระดับส ง
กว่ำอย่ำงเสมอภำคตำมศักยภำพและควำมถนัด  

                    2. เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ กลับเข้ำศึกษำต่ออย่ำงน้อยจนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับ และได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัดและมีศักยภำพท่ีจะพึ่งพำตนเอง ในกำรด ำรงชีวิตได้  

                    3. ประชำกรวัยแรงงำนมีทักษะด้ำนกำรอ่ำนและคณิตศำสตร์ (Literacy & 
Numeracy Competency) ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีจ ำเป นต่อกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตในโลกยุคป จจุบัน  

                    4. เกิดระบบหลักประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำต้ังแต่ระดับ 
ปฐมวัยด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังภำคเอกชน  

2. ตัว ี้วั  

   1. อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
35 ในปี 2565  

    2. สัดส่วนประชำกรวัยเรียนท่ีอย ่นอกระบบกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำ ภำคบังคับ
ระดับประถมศึกษำ ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (อำยุ 6 - 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565  

    3. มีระบบกำรบ รณำกำร กำรจัดกำรข้อม ลสำรสนเทศขนำดให ่ (Big Data)      
ของเด็กเยำวชนด้วยเลขบัตรประชำชน 13 หลัก งบประมำณ ตัวช้ีวัด และนโยบำยต้ังแต่ระดับปฐมวัย ระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังภำคเอกชนเพื่อส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ
และควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำแก่ผ ้ขำดแคลนทุนทรัพย์ ผ ้พิกำร และผ ้ด้อยโอกำส  

    4. มีกำรพัฒนำเครื่องมือส ำรวจควำมพร้อมของเด็กปฐมวัยในกำรเข้ำส ่กำรศึกษำ 
ระดับประถมศึกษำ และเครื่องมือกำรประเมินศักยภำพด้ำนกำรอ่ำนและคณิตศำสตร์ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของประชำกรวัยแรงงำน รวมท้ังมีกำรจัดเก็บและรำยงำนข้อม ลต่อสำธำรณะทุก 3 ปี  

2.3.2   จ รร  ฏ รู ที่ 2  ารพั นา ารจั  าร รี น ารสอนสู่ าร รี นรู้ฐาน
ส รรถน   พื่อตอบสนอง าร   ี่ น   งใน ตวรร ที่ 21  
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   1.    าห า   
       1. ผ ้เรียนทุกระดับเป นผ ้มีควำมร ้ ทักษะ และใฝ่เรียนร ้ มีทักษะในกำรด ำรงชีวิต      

ในโลกยุคใหม่ ร ้เท่ำทันกำรเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก เป นพลเมืองท่ีต่ืนร ้ มีควำมรับผิดชอบ  และมีจิต           
สำธำรณะ  

        2. คร /อำจำรย์มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนร ้ ประกอบด้วย กำรออกแบบ     
กำรเรียนร ้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนร ้ มีจิตวิทยำกำรเรียนร ้ ส่ือและกำรใช้ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ และ      
กำรเรียนร ้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนร ้ตำมสภำพจริง มีควำมศรัทธำในวิชำชีพและควำมเป นคร   

        3. ผ ้บริหำรสถำนศึกษำและผ ้บริหำรกำรศึกษำมีสมรรถนะในกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
และกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนร ้ ประกอบด้วย ด้ำนหลักส ตรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนร ้ ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนร ้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนร ้ตำมสภำพจริง กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนร ้  มีภำวะผ ้น ำทำงวิชำกำร       
มีจิตวิทยำในกำรส่งเสริมและสร้ำงขวั ก ำลังใจในกำรจัดกำรเรียนร ้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในกำรร่วมมือกับบุคคล 
หน่วยงำนและชุมชนในกำรส่งเสริมและสร้ำงระบบนิเวศ กำรเรียนร ้ที่ปลอดภัยส ำหรับผ ้เรียน   

2. ตัว ี้วั   

    1. มีหลักส ตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมแบบหลักส ตรฐำนสมรรถนะ ในทุกระดับ 
กำรศึกษำ 

    2. คร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนร ้       
แบบ Active Learning ผ่ำนกำรพัฒนำกำรคิดขั้นส งเชิงระบบ  

    3. คร ผ ้สอนจัดกำรเรียนร ้ท่ีมุ่งพัฒนำสมรรถนะผ ้เรียนแบบถักทอควำมร ้ ทักษะ และ  
เจตคติค่ำนิยม และคุณลักษณะผ ้เรียนเข้ำด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับกำรศึกษำ  

    4. ระบบกำรประเมินผลลัพธ์ผ ้เรียนให้มีควำมหลำกหลำย เพื่อส่งเสริมกำรเรียนร ้      
เป นรำยบุคคล (Personalized learning) และสำมำรถสะท้อนสมรรถนะของผ ้เรียนได้ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
ลดสัดส่วนของกำรน ำผลสัมฤทธิ์ของผ ้เรียนในระดับชำติ มำใช้ในกำรพิจำรณำประเมินผลของคร และผ ้บริหำสถำน
กำรศึกษำ  

    5. มีแพลตฟอร์มกำรเรียนร ้อัจฉริยะ ท่ีรวบรวมข้อม ลเกี่ยวกับกระบวนกำร จัดกำรเรียนร ้ 
ส่ือกำรสอนคุณภำพส ง และกำรประเมินและพัฒนำผ ้เรียน เพื่อส่งเสริมกำรเรียนร ้ เป นรำยบุคคล (personalized 
learning) ส ำหรับผ ้เรียนทุกช่วงวัย  

2.2.3.3   จ รร  ฏ รู ที่ 3  าร ฏ รู   ไ    ร บบ าร   ต   พั นาครู    
บ ค า รทาง าร ึ  าให้ ีค ณภาพ าตรฐาน  

1. เป ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมป ิร ป  
    1.1 กลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองคร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและอำจำรย์ให้มี

คุณภำพและประสิทธิภำพ  
    1.1.1 มีร ปแบบ กระบวนกำรคัดเลือกนิสิต/นักศึกษำคร  ท่ีมีประสิทธิภำพ เท่ียงตรง 

และลดควำมเหล่ือมล้ ำ 
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      1.1.2 มีหลักส ตรกำรผลิตคร ท่ีเป นเลิศและมีร ปแบบกระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพคร  ตำมควำมต้องกำรและควำมจ ำเป นตำมบริบทของสำขำวิชำและพื้นท่ี  

      1.1.3 มีกรอบมำตรฐำนและตัวช้ีวัดสมรรถนะอำจำรย์สถำบันผลิตคร  และคร พี่เล้ียง 
ในโรงเรียนหรือสถำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนวิชำชีพคร  เพื่อน ำไปส ่กำรประเมิน มำตรฐำนกำรป ิบัติงำนและ
สมรรถนะ และกำรวิเครำะห์และพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์สถำบันผลิตคร  และคร พี่เล้ียงตำมควำมต้องกำรจ ำเป น  

  1.2 กลไกและระบบกำรพัฒนำคร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยสำมั ศึกษำ  และ    
สำยอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพ  

     1.2.1 มีกรอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพคร ท้ังสำยสำมั ศึกษำและสำยอำชีวศึกษำ  
ท่ีเน้นให้คร มีควำมพร้อมท้ังทำงด้ำนวิชำกำร เช่ียวชำ วิชำชีพ มีจรรยำบรรณ และจิตวิ  ำณ  ควำมเป นคร    
เพื่อน ำไปส ่กำรประเมินมำตรฐำนกำรป ิบัติงำนและสมรรถนะ และกำรวิเครำะห์และพัฒนำ  สมรรถนะคร และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรจ ำเป น  

     1.2.2 มีระบบกลไกให้คร และผ ้บริหำรมีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
อำทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development) และ
ให้ควำมส ำคั กับกำรนิเทศและติดตำมช่วยเหลือคร ใหม่/คร ที่ไม่มีวุฒิทำงกำรศึกษำ 

1.3 มีกำรปรับปรุงระบบกลไกกำรเล่ือนวิทยฐำนะของคร  โดยน ำผลกำรประเมิน สมรรถนะ
ไปเป นส่วนส ำคั ในกำรเล่ือนวิทยฐำนะและกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม  

        2.2.4   นพั นา  ร ฐ  จ   สังค  ห่ง าต  ฉบับที่ 12 (พ. . 2560 - 2564) 

       2.2.4.1 วัตถ  ร สงค   

            1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป นคนท่ีสมบ รณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมท่ีดี 
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป นคนเก่งท่ีมีทักษะ
ควำมร ้ควำมสำมำรถ และพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

            2. เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป นธรรม ในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมท่ีมีคุณภำพ ผ ้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  รวมท้ังชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พึ่งพำตนเองได้ 

          3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้ มแข็ง     
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง      
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ  

          4. เพื่อรักษำและฟื้นฟ ทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดล้อมให้สำมำรถ  สนับสนุน       
กำรเติบโตท่ีเป นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน  

          5. เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย  และมีกำรท ำงำน         
เชิงบ รณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ  
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   2.2.4.2    าห า รว   

          1. คนไทยมีคุณลักษณะเป นคนไทยท่ีสมบ รณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนท่ีดี
ของสังคม มีควำมเป นพลเมืองต่ืนร ้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงร ้เท่ำทันสถำนกำรณ์  มีควำมรับผิดชอบ
และท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจท่ีดี มีควำมเจริ งอกงำม  ทำงจิตวิ  ำณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 
และมีควำมเป นไทย  

          2. ควำมเหล่ือมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมท่ีมีคุณภำพอย่ำงท่ัวถึง
และเป นธรรม กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพิ่มข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 15  

          3. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตท่ีเป นมิตร              
กับส่ิงแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ โดยเพิ่มพื้นท่ีป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 21 
ประเทศเพื่อรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำ เรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่ง ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 7 ภำยในปี 2563 เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะม ลฝอยท่ีได้รับกำร
จัดกำรอย่ำงถ กหลักสุขำภิบำลเพิ่มขึ้น และรักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพื้นท่ีวิกฤต ให้อย ่ในเกณฑ์
มำตรฐำน  

         4. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพิ่มควำม
เช่ือมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง ป  หำอำช ำกรรม
ลดลง ปริมำณควำมส  เสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ ลดลง มีควำมพร้อมท่ีปกป อง
ประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม ในกำรก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำง
ประเทศ เกิดควำมเช่ือมโยงกำรขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโ ่ม ลค่ำ เป นหุ้นส่วนกำรพัฒนำท่ีส ำคั  ในอนุภ มิภำค 
ภ มิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของม ลค่ำกำรลงทุน  และกำรส่งออกของไทยในอนุภ มิภำค ภ มิภำค และ
อำเ ียนส งขึ้น  

         5. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีมีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำร  ึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง เพิ่มกำร
ใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ป  หำคอร์รัปช่ันลดลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐท่ีจัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ และอันดับควำมยำกง่ำย 
ในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพส ง ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น 
และดัชนีกำรรับร ้กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐท่ีมีควำมร ้ ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพิ่มข้ึน  

  2.4.3   ท  าสตร  ารพั นา ร  ท   

         ท  าสตร ที่ 1  าร สร  สร้าง   พั นา ั  ภาพท น น      

       เป ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  

       1. คนไทยส่วนให ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน  
       2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมร ้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น  
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       3. คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพส งตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนร ้  ด้วยตนเอง    
อย่ำงต่อเนื่อง  

      แนวทำงกำรพัฒนำ  

       1. ปรับเปล่ียนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ  และพฤติกรรม           
ท่ีพึงประสงค์  

       2. พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมร ้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
       3. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนร ้ตลอดชีวิต 

        ท  าสตร ที่ 2  ารสร้างควา   ็น รร      ควา  ห ื่อ  ้ าในสังค   

     เป ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  

     1. ลดป  หำควำมเหล่ือมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคม  ท่ีแตกต่ำงกัน และ
แก้ไขป  หำควำมยำกจน  

     2. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ  

     แนวทำงกำรพัฒนำ  

      1. เพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำร     
ท่ีมีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ  

      2. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนท่ีด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ถ กจ ำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พื้นท่ี และสภำพร่ำงกำย 

       ท  ำสตร ที่ 5  าร สร  สร้างควา  ่ันคง ห่ง าต  พื่อ ารพั นา ร  ท สู่ควา  ่ังคั่ง    
 ั่ง ืน  

    เป ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  

    1. ปกป องและเชิดช สถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป นสถำบันหลักของประเทศ  
    2. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำส  ในกำรศึกษำ

และกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพิ่มข้ึน  

    แนวทำงกำรพัฒนำ  

    กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ ึ่งสถำบันหลักของชำติ โดยน ำ
แนวทำงพระรำชด ำริไปเผยแพร่และพัฒนำ และด ำเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชด ำริ รวมถึงป องกัน
และแก้ไขป  หำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
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  ท  าสตร ที่ 6  ารบร หารจั  ารในภาครัฐ  าร  อง ัน ารท จร ต ร พฤต    อบ  
    รร าภ บา ในสังค ไท   

เป ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  

เพิ่มคะแนนดัชนีกำรรับร ้กำรทุจริตให้ส งขึ้น  

แนวทำงกำรพัฒนำ 

ป องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ปล กฝ งให้คนไทยไม่โกง  

  2.2.5 นโ บา      นร  ับ าต ว่า ้ว ควา  ่ันคง ห่ง าต  

           2.2.5.1 นโ บา ควา  ่ันคง ห่ง าต ที่ 3 ป องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้  
                    1. แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยท่ี 7 ประเด็นกำรป องกัน และแก้ไข
ป  หำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
                    2. เป ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิต  และ
ทรัพย์สิน และอย ่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข  
                    3. ตัวช้ีวัด จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ และเยำวชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ท่ีศึกษำต่อสถำบัน
ของรัฐในทุกระดับช้ัน  
                    4. กลยุทธ์ พัฒนำกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนสอดคล้องกับตลำดแรงงำนในพื้นท่ี และเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของชำติ โดยเร่งแก้ป  หำพื้นฐำนท่ีส่งผลกระทบต่อกำรศึกษำของเยำวชนในพื้นท่ีรวมท้ังส่งเสริม 
กำรเรียนร ้ในลักษณะทวิภำษำ (มลำย ถ่ิน-ไทย)  

            2.2.5.2 นโ บา ควา  ่ันคง ห่ง าต ที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภ มิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 

1. แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยท่ี 10 ประเด็นกำรป องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด 

2. เป ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 
3. ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรป องกันและแก้ไขป  หำยำเสพติด 
4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผ ้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเส่ียง ตระหนัก ร ้ถึงโทษ     

ของยำเสพติดเพื่อป องกันกำรเสพยำ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 

 2.2.5.3 นโ บา ควา  ่ันคง ห่ง าต ที่ 9 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต 

1. แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยท่ี 11 ประเด็นกำรเสริมสร้ำง   
ควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต 

2. เป ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป องกันและแก้ไขกำรทุจริตและประชำชน
ไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 

3. ตัวชี้วัด ดัชนีวัดกำรรับร ้กำรทุจริตของประเทศไทย 
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4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ควำมร ้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนและป ิเสธ  
กำรทุจริต 

3.   นร  ับที่ 3 

    3.1   น าร ึ  า ห่ง าต  พ. . 2560 - 2579   

เป นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำส
และควำมเสมอภำคในกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ พัฒนำ
ก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศ เพื่อให้
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป นกรอบและแนวทำง กำรพัฒนำกำรศึกษำ  และกำรเรียนร ้ 
ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก  
ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมท้ังควำมเป นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำม
กับดักประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำงไปส ่ประเทศท่ีพัฒนำแล้ว  ึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 
2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคั ส ำหรับบรรลุเป ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึง
โอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียม ทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality)  
ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท เปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ และ         
มียุทธศำสตร์ 6 ประกำร คือ  1) กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อควำมมั่นคงของสังคม และประเทศชำติ  2) กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  3) กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนร ้  4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม
ทำงกำรศึกษำ  5) กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  6) กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ 
ไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำโดยเฉพำะ คือ ประเด็นท่ี 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต และประเด็นท่ี 12 กำรพัฒนำกำรเรียนร ้    

     3.2   น ฏ บัต  าร ้าน ารจั  าร ึ  า ฐ วั  ของ ร ทรวง ึ  า   าร (พ. . 2563 – 2565) 

  กระทรวงศึกษำธิกำรตระหนักถึงควำมส ำคั ของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และพิจำรณำเห็นว่ำสถำนกำรณ์
ในป จจุบัน มีป จจัยและสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมำกขึ้นท้ังในด้ำนกฎหมำย    
ด้ำนนโยบำยและแผน รวมถึงบริบทอื่นท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร มีกรอบทิศทำงและเป ำหมำยกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจนเป นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 
สอดคล้องกับแนวนโยบำยและเป ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ แผนป ิร ป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ัง เพื่อเป นกำรรวมพลังในกำรผลักดันและขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย           
จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรด แล และพัฒนำให้มีพัฒนำกำรสมวัย มีควำม
พร้อมส ำหรับกำรเรียนร ้ในระดับท่ีส งขึ้นเป นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพตำมเป ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนกำร
ขับเคล่ือน 6 ประเด็นยุทธศำสตร์  1) กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงท่ัวถึงเท่ำเทียม 
และเป นธรรม  2) พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  3) ส่งเสริม และพัฒนำพ่อแม่ ผ ้ปกครอง และชุมชนใน    
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กำรอบรมเล้ียงด เด็กปฐมวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ และเผยแพร่องค์ควำมร ้ ส่ือ นวัตกรรมกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย 5) พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  6) จัดระบบข้อม ลและสำรสนเทศ
กำรศึกษำปฐมวัย และ  7) ปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  

      3.3   น ฏ บัต รา  ารร    3  ี (พ. . 2563 - 2565) ของ ร ทรวง ึ  า   าร   

กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนป ิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยง     
กับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรป ิร ปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้วยควำมมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วน
รำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ แผนป ิบัติรำชกำร  ึ่งมีสำระส ำคั  5 เรื่อง ได้แก่ 
1) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพคน ทุกช่วงวัยและกำรรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนร ้  4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ และ  5) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำ    

      3.4   น ฏ บัต รา  าร    3  ี (พ. . 2563 - 2565) ของส านั งานคณ  รร  าร าร ึ  า 
ขั้นพื้นฐาน   

ตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธี กำร บริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้จัดท ำแผนป ิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรป ิร ปประเทศ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย ควำมมั่นคง 
และแผนป ิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำร      
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนป ิบัติกำร แผนพัฒนำ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565  ึ่งมีสำระส ำคั  6 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ของสังคมและประเทศชำติ  2) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  3) กำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  4) กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ             
มีมำตรฐำนและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 5) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ท่ีเป นมิตร         
กับส่ิงแวดล้อม และ 6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีเป ำหมำย ตัวช้ีวัด         
แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำรส ำคั ในแผนป ิบัติรำชกำรแต่ละเรื่องดังกล่ำว 

เนื่องด้วยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรปรับเปล่ียนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน เดิมในแผนป ิบัติกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565)            
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ก ำหนดสำระส ำคั ไว้ 6 เรื่อง ตำมนโยบำยและจุดเน้นเดิม
ของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน แต่เนื่องด้วยสถำนกำรณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไป กระทรวงศึกษำธิกำร มีประกำศนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี     
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2564-2565 และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกำรปรับเปล่ียน จึงมีกำรปรับ
แผนป ิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มำส ่แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2564-2565  ึ่ง
ก ำหนดสำระส ำคั ไว้ 4 เรื่อง ท่ีสอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยมี
กำรบ รณำกำร เป ำหมำย ตัวช้ีวัด แนวทำงกำรพัฒนำ และแผนงำน/โครงกำรส ำคั  เพื่อใช้ในกำรขับเคล่ือนกำร
พัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของประเทศต่อไป 

 3.5   นพั นา าร ึ  าขั้นพื้นฐาน (พ. . 2564 -2565) ส านั งานคณ  รร  าร าร ึ  า          
ขั้นพื้นฐาน 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2564 -
2565) เพื่อใช้เป นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป ำหมำยท่ีก ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 -2580 แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนป ิร ป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 แผนป ิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2563-2565) กระทรวงศึกษำธิกำร แผนป ิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 -2565 
รวมท้ังใช้เป นแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  ึ่งมีสำระส ำคั  4 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำให้ผ ้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกร ปแบบ 2) สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
4) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีเป ำหมำย จ ำนวน 14 เป ำหมำย ตัวช้ีวัด จ ำนวน 18 ตัวช้ีวัด 
และแนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน 49 แนวทำง เพื่อใช้ในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของประเทศต่อไป 

นโ บา ที่  ่ี วข้อง 

 1. นโ บา รัฐบา  (พ  อ   ร   ท   จันทร โอ า)   

ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐภำ              
วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎำคม 2562  โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน จ ำแนกเป น
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง  ึ่งนโยบำยหลัก 12 ด้ำน ประกอบด้วย 1) กำรปกป อง 
และเชิดช สถำบันพระมหำกษัตริย์  2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุข    
ของประเทศ  3) กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 5) กำร
พัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย  6) กำรพัฒนำพื้นท่ีเศรษฐกิจและกำรกระจำย      
ควำมเจริ ส ่ภ มิภำค  7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก  8) กำรป ิร ปกระบวนกำรเรียนร ้และ      
กำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย  9) กำรพัฒนำระบบธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 10) กำรฟื้นฟ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 11) กำรป ิร ปกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ  12) กำรป องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม และนโยบำย           
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เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรแก้ไขป  หำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  2) กำรปรับปรุง ระบบสวัสดิกำรและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก  4) กำรให้
ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม  5) กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน  6) กำรวำงรำกฐำนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศส ่อนำคต  7) กำรเตรียมคนไทยส ่ศตวรรษท่ี 21  8) กำรแก้ไข ป  หำทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในวงรำชกำรท้ังฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ  9) กำรแก้ไขป  หำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุข
ในพื้นท่ีชำยแดนภำคใต้  10) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน  11) กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับ      
ภัยแล้งและอุทกภัย  12) กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำกำรรับฟ งควำมเห็นของประชำชน และกำรด ำเนินกำร   
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมน     

2. นโ บา  ารจั  าร ึ  าของ ร ทรวง ึ  า   าร  ีงบ ร  าณ พ. . 2564 - 2565    
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 12 ข้อ ดังนี้    

ข้อ 1 กำรปรับปรุงหลักส ตรและกระบวนกำรเรียนร ้ให้ทันสมัย และทันกำรเปล่ียนแปลงของโลก       
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผ ้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมร ้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมำะสมกับบริบท
สังคมไทย   

ข้อ 2 กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพคร และอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพื่อให้คร และอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ ท้ังด้ำนกำร
จัดกำรเรียนร ้ ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้ส่ือทันสมัย  และมีควำม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำท่ีเกิดกับผ ้เรียน    

ข้อ 3 กำรป ิร ปกำรเรียนร ้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนร ้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP) และ    
กำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพื่อให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำ แพลตฟอร์มกำรเรียนร ้    
ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนร ้ท่ีทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนร ้ ได้อย่ำง
กว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อม ลกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้ ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ    

ข้อ 4 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน สถำนศึกษำ
ให้มีควำมเป นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป นฐ ำน     
โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติท่ีได้รับกำรปรับปรุงเพื่อก ำหนดให้มีระบบ บริหำรและกำรจัดกำร 
รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มีควำมเป นอิสระ
และคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป นฐำน  มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลัก 
ธรรมำภิบำล   

ข้อ 5 กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบ วัดควำมร ้ 
และทักษะท่ีจ ำเป นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำท้ังสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพื่อให้ระบบกำรประเมินผล
กำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม    

ข้อ 6 กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป ำหมำย รวมถึงกำรระดม ทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป นธรรมและสร้ำง           
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โอกำสให้กลุ่มเป ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆ  กระจำยทรัพยำกรท้ังบุคลำกร         
ทำงกำรศึกษำ งบประมำณ และส่ือเทคโนโลยีได้อย่ำงท่ัวถึง    

ข้อ 7 กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเ ียน (AQRF)  ส ่กำรป ิบัติ   
เป นกำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพื่อกำรพัฒนำประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ เช่ือมโยงระบบกำรศึกษำ
และกำรอำชีพโดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิต และกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพในสำขำ
ท่ีสำมำรถอ้ำงอิงอำเ ี่ยนได้    

ข้อ 8 กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรด แลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ ร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติป   ำให้สมกับวัย เพื่อเป นกำรขับเคล่ือนแผนบ รณำกำร กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย    
ตำมพระรำชบั  ัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ่กำรป ิบัติเป นร ปธรรม  โดยหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องน ำไป
เป นกรอบในกำรจัดท ำแผนป ิบัติกำรเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป นระยะ    

ข้อ 9 กำรศึกษำเพื่ออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผ ้จบกำรศึกษำ
ระดับปริ  ำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ท่ีเหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิต ท่ีดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแช่งขันในเวทีโลกได้    

ข้อ 10 กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มำใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพื่อให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำใช้ในจัด
กำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล    

ข้อ 11 กำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพของกลุ่มผ ้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และ
ผ ้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพของกลุ่มผ ้ด้อยโอกำส 
ทำงกำรศึกษำและผ ้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป นพิเศษ    

ข้อ 12 กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยืดหลักกำรเรียนร ้ ตลอดชีวิตและ
กำรมีส่วนร่วมของผ ้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ ของกลุ่ม ผ ้ด้อยโอกำส    
ทำงกำรศึกษำและผ ้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป นพิเศษ  

3. นโ บา ร    ร่ง ่วน (Quick Win) ของ ร ทรวง ึ  า   าร     

1. ควำมปลอดภัยของผ ้เรียน โดยจัดให้มีร ปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรด แล ช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้ผ ้เรียนเกิดกำรเรียนร ้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป องคุ้มครองควำมปลอดภัย     
ท้ังด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผ ้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรด แลตนเองจำกภัยอันตรำยต่ำง ๆ 
ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม     

2. หลักส ตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนร ้ท่ีหลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถ ของผ ้เรียน    
เป นหลัก และพัฒนำผ ้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องกำร     

3. ฐำนข้อม ล Big Data พัฒนำกำรจัดเก็บข้อม ลอย่ำงเป นระบบและไม่ ้ ำช้อน เพื่อให้ได้ข้อม ลภำพรวม
กำรศึกษำของประเทศท่ีมีควำมครบถ้วน สมบ รณ์ ถ กต้องเป นป จจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้ ประโยชน์ได้อย่ำง
แท้จริง     

4. ขับเคล่ือนศ นย์ควำมเป นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุน กำรด ำเนินงำน 
ของศ นย์ควำมเป นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเป นเลิศของ แต่ละสถำนศึกษำและ          
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ตำมบริบทของพื้นท่ี สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศท้ังในป จจุบัน และอนำคต ตลอดจนมีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีป จจุบัน     

5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท่ีเน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผ ้เรียน เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ท่ีเหมำะสม และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ        

6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดกำรเรียนร ้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพ และ
มำตรฐำน ประชำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสม  และเต็มตำม
ศักยภำพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักส ตรที่เหมำะสมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำส ่สังคมผ ้ส งวัย     

7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผ ้ท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้ผ ้ท่ีมีควำม
ต้องกำรจ ำเป นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติศักด์ิศรีเท่ำเทียม
กับผ ้อื่นในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ  

    4. นโ บา ส านั งานคณ  รร  าร าร ึ  าขั้นพื้นฐาน  ีงบ ร  าณ พ. . 2564 - 2565 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  ึ่งถือเป นส่วน
ส ำคั ยิ่งในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป นประเทศท่ีพัฒนำแล้วในทุกด้ำน  ดังนั้น เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนกำรป ิร ปประเทศ โดยเฉพำะกิจกรรม ป ิร ปประเทศท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคั  (Big Rock) ท่ีมีควำมส ำคั  เร่งด่วน และสำมำรถ
ด ำเนินกำรและวัดผลได้อย่ำงเป นร ปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565  ึ่งเกี่ยวข้อง กับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่  (1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัย  (2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ่กำรเรียนร ้ฐำนสมรรถนะ  เพื่อตอบสนองกำรเปล่ียนแปลง      
ในศตวรรษท่ี 21 และ (3) กำรสร้ำงระบบกำรผลิตและพัฒนำคร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ          
จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 
ดังนี้  

1.  ้านควา   อ ภั         

พัฒนำระบบและกลไกในกำรด แลควำมปลอดภัยให้กับผ ้เรียน คร  และบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ     
และสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกร ปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรมีสุขภำวะท่ีดี
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ ้ ำ  

2.  ้านโอ าส 

    2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรท่ีดี ท้ังทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ์ สังคม และสติป   ำ ให้สมกับวัย  

   2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพื่อกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ  
ตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนำผ ้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ ส ่ควำม    
เป นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ   
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2.3 พัฒนำระบบด แลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนท่ีอย ่ในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อป องกันไม่ให้  
ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน ให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน       
อย่ำงเท่ำเทียมกัน   

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผ ้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  มีทักษะ      
ในกำรด ำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักด์ิศรีควำมเป นมนุษย์ ตำมหลักปรัช ำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.  ้านค ณภาพ  

    3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผ ้เรียนมีควำมร ้ มีทักษะกำรเรียนร ้และทักษะท่ีจ ำเป นของโลก 
ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง ในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป นประมุข มีทัศนคติท่ีถ กต้องต่อบ้ำนเมือง     

    3.2 พัฒนำผ ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นส ง นวัตกรรม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเลือก
ศึกษำต่อเพื่อกำรมีงำนท ำ   

    3.3 ปรับหลักส ตรเป นหลักส ตรฐำนสมรรถนะ ท่ีเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักท่ีจ ำเป น            
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนร ้แบบลงมือป ิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนร ้ ท่ีสร้ำงสมดุล             
ทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุป   ำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผ ้เรียนทุกระดับ  

   3.4 พัฒนำคร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป นคร ยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน      
กำรสอน ตำมหลักส ตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรป ิบัติหน้ำท่ีได้ดี มีควำมร ้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิ  ำณควำมเป นคร    

4.  ้าน ร ส ท  ภาพ    

    4.1  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นท่ีเป นฐำน มีนวัตกรรมเป นกลไกหลักในกำรขับเคล่ือน 
บนฐำนข้อม ลสำรสนเทศท่ีถ กต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  

    4.2  พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก  และ
โรงเรียนท่ีสำมำรถด ำรงอย ่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท     
ของพื้นท่ี    

    4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ท่ีมีจ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ         
ปีท่ี 1 - 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน  

    4.4  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพในสถำนศึกษำท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำ 
ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ    

    4.5  สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำให้เป นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ  และ  
กำรเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    

    4.6  เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   
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โดยสรุปแล้ว ควำมสอดคล้องของแผนในระดับต่ำง ๆ ท่ีสอดคล้องกับภำรกิจของ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนระดับท่ี 1 ยุทธศำสตร์ชำติ ท่ีเป นเป ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ         
อย่ำงยั่งยืน โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องหลักในด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร ส่วนแผนระดับ 
ท่ี 2  ึ่งเป นแนวทำงกำรขับเคล่ือนประเทศในมิติต่ำง ๆ เพื่อบรรลุตำมเป ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  ึ่งประกอบ
ไปด้วย แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  อันเป นผลมำจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรป ิร ปประเทศ 
กิจกรรมป ิร ปท่ีจะส่งผลให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคั   (Big Rock) ในแผนกำรป ิร ป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ  และแผนระดับท่ี 3 เป นแผน
ท่ีจัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เพื่อถ่ำยทอดเป ำหมำยและประเด็น กำรพัฒนำของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ไปส ่
กำรป ิบัติ โดยมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 
2579 แผนป ิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของกระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนป ิบัติ
รำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนป ิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 
- 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2564 - 
2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนป ิบัติรำชกำรประจ ำ  ปีงบประมำณ พ.ศ.2565    
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน นอกจำกนี้ ยังพิจำรณำนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ) นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 ในกำรจัดท ำแผนป ิบัติ
กำรดังกล่ำว เช่นเดียวกับแผนป ิบัติรำชกำรอีกด้วย 

สาร ส าคัญ  น ฏ บัต  าร  ร จ า ีงบ ร  าณ พ. . 2565 ของส านั งานคณ  รร  าร าร ึ  า       
ขั้นพื้นฐาน    

แผนป ิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
มีสำระส ำคั ภำพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน และ    
กลยุทธ์หน่วยงำน 4 เรื่อง ดังนี้   

ว สั ทั น    

สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์  ส ่สังคมอนำคตท่ียั่งยืน 

พัน   จ   

1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป นประมุข   

2. พัฒนำผ ้เรียนให้มีควำมสำมำรถและมีควำมเป นเลิศทำงวิชำกำร เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน  

3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผ ้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักส ตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21   
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4. สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค ลดควำมเหล่ือมล้ ำให้ผ ้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ อย่ำงท่ัวถึง
และเท่ำเทียม  

5. พัฒนำผ ้บริหำร คร  และบุคลำกรกำรศึกษำให้เป นมืออำชีพ  
6. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัช ำของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

  สั ฤท  ์      าห า  ารให้บร  ารหน่ว งาน 

1. ผ ้เรียนมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับภัยคุกคำมร ปแบบใหม่ทุกร ปแบบ รวมถึงผ ้เรียนในเขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรศึกษำสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชำยแดนใต้ 

2. ผ ้เรียนได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพชีวิ ตท่ีมีคุณภำพ และส่งเสริมทักษะท่ีจ ำเป น          
ในศตวรรษที่ 21 

3. ประชำกรทุกกลุ่มเป ำหมำยได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพและ     
มีมำตรฐำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน 

4. ผ ้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมร ้ มีทักษะควำมเป นเลิศทำงวิชำกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของประเทศ 

5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้ส งขึ้น 

    ท  หน่ว งาน    

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผ ้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกร ปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4  เพื่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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2. โครงสร้าง าร บ่งส่วนรา  ารของส านั งาน ขตพื้นที่ าร ึ  า ร ถ  ึ  า   พร  ขต 2 

  ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีหน่วยงำน
ในกำรก ำกับจ ำแนกเป น 1) หน่วยงำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี จ ำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย  2) หน่วยงำนระดับ
สถำนศึกษำ จ ำนวน 119 โรงเรียน รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 1 

 
 

ภำพที่ 1 แสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

3. ท  ทาง ารพั นา าร ึ  าของส านั งาน ขตพื้นที่ าร ึ  า ร ถ  ึ  า   พร  ขต 2                     
     ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565  

ว สั ทั น  (Vision) 

   จัดกำรศึกษำ มีคุณภำพได้มำตรฐำน บนพื้นฐำนของควำมเป นไทย 

ค่าน   องค  ร (Values) 

             เต็มใจบริกำร ประสำนสัมพันธ์ 

พัน   จ (Mission)  

              1. ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง  
     2. ส่งเสริมให้ผ ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักส ตรและค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร 
    3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้ำงคร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำม
รับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป นร ปธรรม 
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   า ร สงค  (Goal) 

1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและท่ัวถึง 
2. ผ ้เรียนมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักส ตร และค่ำนิยม 

หลักของคนไทย 12 ประกำร 
3. คร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมร ้ ควำมสำมำรถ ทักษะตำมสมรรถนะตำมสำยงำน    

และป ิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน 
4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 และสถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำร 

จัดกำรท่ีมีคุณภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

นโ บา ส านั งานคณ  รร  าร าร ึ  าขั้นพื้นฐาน  

1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์  
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน 
    และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
5. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

จ   น้น าร  า น นงาน  

จุดเน้นท่ี 1 กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
จุดเน้นท่ี 2 กำรอ่ำนออกเขียนได้ 
จุดเน้นท่ี 3 ระบบด แลช่วยเหลือนักเรียน 

  จุดเน้นท่ี 4 ด้ำนควำมปลอดภัย  
             จุดเน้นท่ี 5 ด้ำนโอกำส  
            จุดเน้นท่ี 6 ด้ำนคุณภำพ  

จุดเน้นท่ี 7 ด้ำนประสิทธิภำพ  
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จ   น้น  นวทาง าร  า น นงาน ตัว ี้วั  

 

จ   น้นที่ 1  

กำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

 

 

ขั้นต  ตา  ตรวจสอบ 

1. ประกำศรำยช่ือผ ้ทรงคุณวุฒิ 
นิเทศ ติดตำม ประเมินคุณภำพ
กำรระบบประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำ ในระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

2. สรุปผลสังเครำะห์กำรรำยงำน
ผลประเมิน คุณภำพสถำนศึกษำ 

ขั้นรา งาน      

- รำยงำนผลประเมินคุณภำพ
สถำนศึกษำถึง สพฐ.  
และ สมศ.ประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

 

1. ผ ้บริหำรและคร มีควำมร ้ควำม 

เข้ำใจในกำรประกันคุณภำพ  

กำรภำยในสถำนศึกษำ 

2. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ 

ท่ีมีผลกำรประเมินตนเองในแต่ละ 

มำตรฐำนตำมระบบกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
อย ่ในระดับดีขึ้นไป 

จ   น้นที่ 2 

กำรอ่ำนออกเขียนได้จ   น้นที่ 2 

กำรอ่ำนออกเขียนได้ 

1. จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรอ่ำน
ออก เขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียน
คล่องเพื่อตอบสนองจุดเน้น 

2. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยระดับ ป.1-ป.6 

3. ก ำหนดแผนงำนทำงวิชำกำร
เพื่อส่งเสริมกำรสอน  ภำษำไทย
ร่วมกับโรงเรียนเพือ่ให้กำรเรียน
กำรสอนบรรลุตำมแผนงำนอย่ำง
ชัดเจนเป นร ปธรรม 

4. นิเทศ ติดตำม ก ำกับด แลและ
ให้ควำมช่วยเหลือ อย่ำงใกล้ชิด 
เย่ียมข้ันเรียนอย่ำงต่อเนื่องและ  

ท่ัวถึง 

1. ทุกโรงเรียนมีพัฒนำกำร  

กำรอ่ำนกำรเขียนเพิ่มข้ึน 

2. มีกำรสนับสนุนด้ำนวัสดุ  

กำรเรียนกำรสอน และ         
กำรสร้ำงขวั ก ำลังใจ 

3. แลกเปล่ียนเรียนร ้ด้ำนกำร
สอนภำษำไทยมีกำรผลิตส่ือ 

ภำษำไทยเพื่อใช้ประโยชน์ 

ต่อกำรเรียนกำรสอน 

4. มีกำรนิเทศภำยในสนับสนุน
ช่วยเหลือคร ผ ้สอน 

อย่ำงต่อเนื่อง 
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จ   น้นที่ 3 

ระบบกำรด แลช่วยเหลือนักเรียน 

1. จัดท ำโครงกำร กิจกรรม
เกี่ยวกับระบบด แล  ช่วยเหลือ
นักเรียน กำรเสริมสร้ำงทักษะ
ชีวิตและกำรคุ้มครองนักเรียน 

2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำร
ด ำเนินงำนและมอบหมำยควำม
รับผิดชอบผ ้เรียนเป นรำยบุคคล 

3. ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

4. จัดท ำแผนและป ิทินกำร
เย่ียมบ้ำนนักเรียน 

5. ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 

6. กำรคัดกรองและจ ำแนก
นักเรียนเป นรำยกลุ่มรวบรวม
ข้อม ล สรุปรำยงำนและควำมเห็น
ของผ ้เย่ียมบ้ำน เพื่อรวบรวมเป น
หลักฐำนข้อม ลนักเรียนไว้เป นฐำน
ในกำรด แลช่วยเหลือนักเรียน 

7. โรงเรียนจัดท ำข้อม ล
สำรสนเทศท่ีเป นป จจุบันถ กต้อง 
และทันสมัย 

8. จัดกิจกรรมป องกัน แก้ไข  

และส่งเสริมพัฒนำผ ้เรียนตำม
สภำพอย่ำงเหมำะสม 

9. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
ป องกัน แก้ไขและส่งเสริมกำร
พัฒนำผ ้เรียน 

10. ประสำนและส่งต่อกำรแก้ไข 
และพัฒนำนักเรียนแก่ผ ้เรียนท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ 

1. ทุกโรงเรียนมีแผนกำรเยี่ยม
บ้ำนนักเรียนอย่ำงน้อยภำคเรียน
ละ 1 ครั้ง  

2. คร ทุกคนจัดท ำข้อม ลนักเรียน
เป นรำยบุคคล เพื่อประโยชน์ 

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3. กำรมีส่วนร่วมของภำคี
เครือข่ำยทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

4. มีกำรใช้นวัตกรรมหรือวิธี
ป ิบัติท่ีเป นเลิศในกำรด แลและ
ช่วยเหลือนักเรียน กำรเสริมสร้ำง
ทักษะชีวิตและกำรคุ้มครอง
นักเรียน 
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จ   น้นที่ 4 

ด้ำนควำมปลอดภัย 

 พัฒนำแบบกลไกในกำรด แล
ควำมปลอดภัยให้ผ ้เรียน คร และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกภัย
พิบัติและภัยคุกคำมทุกร ปแบบ
รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะท่ีดีสำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติ ้ ำๆ 

1. จัดให้มีมำตรฐำนในกำรบริหำร 

และกำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวะอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน      
ในหน่วยงำน                        
2. จัดให้มีกำรติดสั ลักษณ์ 
เตือนอันตรำย เครื่องหมำย  
ควำมปลอดภัย                    
3. จัดท ำข้อบังคับและค ่มือว่ำ
ด้วยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
และฝึกอบรมจนบุคลำกร
ป ิบัติงำนได้อย่ำงถ กต้อง 

 

จ   น้นที่ 5 

ด้ำนโอกำส 

 

1. สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเข้ำ
เรียนทุกคนมีพัฒนำกำรท่ีดี     
ท้ังทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ์สังคม และสติป   ำ    
ให้สมกับวัย                         
2. ด ำเนินกำรให้เด็กและเยำวชน
ได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวำงรำกฐำนกำรศึกษำ
เพื่ออำชีพ  สำมำรถวิเครำะห์
ตนเอง เพื่อกำรศึกษำต่อและ 
ประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพ
และควำมถนัดของตนเอง        
3. พัฒนำระบบด แลช่วยเหลือ
เด็กและเยำวชนที่อย ่ ใน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อป องกัน
ไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ 
รวมท้ังช่วยเหลือเด็ก     

 

1. ประชำกรในวัยเรียนได้เข้ำ
เรียนในทุกระดับกำรศึกษำอย่ำง
ท่ัวถึงเท่ำเทียมกัน                 
2. มีควำมเสมอภำคของกำรเข้ำ
เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศึกษำ                           
3. ผ ้เรียนท่ีด้อยโอกำสได้รับกำร
พัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำง
กำรศึกษำท่ีเหมำะสม             
4. ประยุกต์ใช้หลักปรัช ำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนิน
ชีวิตเพิ่มขึ้น 
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 ตกหล่น และเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน                       
4. ส่งเสริมให้เด็กพิกำร และผ ้ด้อยโอกำสให้ได้รับ 
โอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพมีทักษะในกำร
ด ำเนินชีวิต มีพื้นฐำนกำรประกอบอำชีพที่พึง
ตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป นมนุษย์ตำมหลัก
ปรัช ำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จ   น้นที่ 6 

ด้ำนคุณภำพ 

1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผ ้เรียนมีควำมร ้ มี
ทักษะกำรเรียนร ้ และทักษะท่ีจ ำเป นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป นคนดี มีวินัย มี
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น  กำร
ปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป นประมุข มีทัศนคติ        
ท่ีถ กต้องต่อบ้ำนเมือง                                
2. พัฒนำผ ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำน  
กำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นส ง นวัตกรรม  
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ   
ภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ     
ในกำรแข่งขัน และกำรเลือกศึกษำต่อเพื่อกำรมี  

งำนท ำ 

1. ผ ้เรียนทุกระดับมี
พฤติกรรม  ท่ีแสดงออกถึง
ควำมตระหนัก            
ในควำมส ำคั ของกำร
ด ำรงชีวิตมีคุณธรรม 
จริยธรรม                  
2. สถำนศึกษำมีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
กิจกรรมเพื่อสร้ำง  ควำม
เป นพลเมืองเพิ่มข้ึน        
3. ควำมสำมำรถด้ำน
วิทยำศำสตร์   
คณิตศำสตร์  ด้ำนกำรอ่ำน  
กำรใช้ภำษำ ในกำร
ประเมินร่วมกับนำนำชำติ
ส งขึ้น                                
4. ผ ้ส ำเร็จกำรศึกษำมี
สมรรถนะเป นท่ีพึงพอใจ
ของสถำน ประกอบกำร
เพิ่มข้ึน                       
5. สถำนศึกษำมีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ
เพิ่มข้ึน 
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 3. ปรับหลักส ตรเป นหลักส ตร
สมรรถนะท่ีเน้นกำรพฒันำ
สมรรถนะหลักท่ีจ ำเป นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนกำรเรียนร ้แบบ
ลงมือป ิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนร ้ที่สมดุลทุกด้ำน  
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำพหุป   ำ พัฒนำระบบ
กำรวัดและประเมินผลผ ้เรียน    
ทุกระดับ                            
4. พัฒนำคร และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้เป นคร  ยุคใหม่ มี
ศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักส ตรสมรรถนะ      
มีทักษะในกำรป ิบัติ หน้ำท่ีท่ีดีมี
ควำมร ้ ควำมสำมำรถในกำรใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำ
ตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมท้ังมีจิตวิ  ำณควำมเป นคร  

6. ผ ้เรียนมีคะแนนผลกำร
ทดสอบ ทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ
ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละเพิ่มข้ึน 

 

จ   น้นที่ 7 

ด้ำน 

ประสิทธิภำพ 

 

 

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดย
ใช้พื้นท่ีเป นฐำน มีนวัตกรรมเป น
กลไกหลักในกำรขับเคล่ือน     
บนฐำนข้อม ลสำรสนเทศท่ีถ กต้อง
ทันสมัย  และกำรมีส่วนร่วม   
ของทุกภำคส่วน                   
2. พัฒนำโรงเรียนดี 4 มุมเมือง 
โรงเรียนคุณภำพ  ของชุมชน 
โรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียนท่ี
สำมำรถด ำรงอย ่ได้อย่ำงมี
คุณภำพ (Stand  Alone) ให้มี  

 

1. มีฐำนข้อม ลด้ำนกำรศึกษำ 
เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผน  
กำรบริหำรจัดกำรท่ีทันสมัยและ
ถ กต้อง สำมำรถเช่ือมโยงทุกภำค
ส่วน        

2. มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน 
สนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
หน่วยงำนองค์กรภำครัฐ เอกชน 
มีส่วน ร่วมจัดกำรศึกษำแบบ
ประชำรัฐเพิ่มขึ้น  
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คุณภำพำอย่ำงยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นท่ี                
3. บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีจ ำนวน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3  
น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับ
กำรศึกษำอย่ำง มีคุณภำพ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี     
4. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท่ีมี
คุณภำพในสถำนศึกษำท่ีมี
คุณภำพในสถำนศึกษำท่ีมีกำร
ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
เฉพำะ และสถำนศึกษำท่ีต้ังใน
พื้นท่ีลักษณะพิเศษ               
5. สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรม
กำรศึกษำให้เป นต้นแบบกำร
พัฒนำนวัตกรรม กำรศึกษำ    
และกำรเพิ่มควำมคล่องตัวในกำร
บริหำร  และกำรจัดกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน                              
6. เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

 

 

3. มีกำรจัดสรรงบประมำณ    
ตำมประเมนิ (Agenda) ส งขึ้น 
เมื่อเทียบกับงบประมำณ ตำม
ภำรกิจ (Function)               
4. มีฐำนข้อม ลด้ำนกำรศึกษำ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในกำร          
วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
กำรติดตำมและประเมินผล 
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         4. งบ ร  าณรา จ่า  ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565  

  ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

1. กำรบริหำรจัดงำนส ำนักงำน                 จ ำนวน  3,000,000  บำท 
2. กำรบริหำรโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ จ ำนวน  2,401,644  บำท 
    2.1 งบประมำณ สพป.ชพ.2 จ ำนวน 1,696,604 บำท 
    2.2 งบประมำณ สพฐ.        จ ำนวน   705,040  บำท 

                   รวมงบประมำณท้ังส้ิน   5,401,644  บำท 
  
1.  ารบร หารจั  ารส านั งาน ขตพื้นที่ าร ึ  า ร ถ  ึ  า   พร  ขต 2 
 

ท่ี รา  าร งบ ร  าณ  ู้รับ    อบ 
1 ค่ำสำธำรณ ปโภค 300,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์
2 ค่ำตอบแทน 200,000 
3 ค่ำใช้สอย 200,000 
4 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 210,000 
5 ค่ำจ้ำงล กจ้ำงช่ัวครำว 890,000 
6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 
7 ค่ำบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ 1,050,000 

รว งบ ร  าณทั้งส ้น 3,000,000 
  

2.  ารบร หารโครง าร พื่อพั นาค ณภาพ าร ึ  าตา นโ บา ใน  น ฏ บัต  าร  ร จ า ี2565 
 

ท่ี   ท  าสตร  โครง าร งบ ร  าณ 
1 ด้ำนควำมมั่นคง 1           241,980 
2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 1           240,250 
3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 9        1,121,100 
4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและเสมอภำคทำงสังคม 1           113,800 
5 ด้ำนสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 1           239,200 
6 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 8           445,314 

รว ทั้งส ้น 19         2,401,644 
 
 

 

 



ส่วนที่ 2 
   าร  า น นงานรอบ 6   ือน  ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565 

ของส านั งาน ขตพื้นที่ าร ึ  า ร ถ  ึ  า   พร  ขต 2 
 
  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำน  
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ในครั้งนี้ เป นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม     
โดยใช้ข้อม ลโครงกำรจำกกำรน ำเข้ำข้อม ลโครงกำรในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) เป นฐำน
กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรรอบ 6 เดือน ไตรมำสท่ี 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2564) และไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม – มีนำคม 2565)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 2 ดังนี้ 

  1. ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565รอบ 6 เดือน ของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 
  2. ผลกำรวิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรและน ำเข้ำระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR) รอบ 6 เดือน ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ท่ีสอดคล้อง    
กับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทประเด็นและแผนย่อย 
  3. ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำร รอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565  ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 

1.    าร  า น นงานโครง าร  ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565 รอบ 6   ือน  ของส านั งาน       
 ขตพื้นที่ าร ึ  า ร ถ  ึ  า   พร  ขต 2 จ า น ตา   ท  าสตร  าต   ังนี ้

  1. ด้ำนควำมมั่นคง 
  2. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  3. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
  4. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
 



ตารางที่ 1  ส ง   าร  า น นงาน ไตร าสที่ 1 (ต  าค  -  ันวาค  2564)    ไตร าสที่ 2 (  ราค  -  ีนาค  2565)  ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565  

1.  ้านควา  ่ันคง 
 

ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 กำรสร้ำงภ มิคุ้มกันทำงสังคมใน
กำรป องกันป  หำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำและพัฒนำระบบ
ด แลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กใน
สถำนศึกษำ 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี ไม่มี 

 
ตารางที่ 2  ส ง   าร  า น นงาน ไตร าสที่ 1 (ต  าค  -  ันวาค  2564)    ไตร าสที่ 2 (  ราค  -  ีนาค  2565)  ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565    

2.  ้าน ารพั นา    สร  สร้าง ั  ภาพทรัพ า ร น     

ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 คร คลังสมอง (คร วิทย์-คร คณิต) สพป.ชุมพร เขต 2 สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำร "คร คลังสมอง 
(คร วิทย์-คร คณิต)" 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ไตร
มำส 1 โดย 1.จ้ำงคร คลังสมอง 
(คร วิทย์-คร คณิต)  

สพป.ชุมพร เขต 2 ด ำเนินกำร 
1.จัดสรรอัตรำก ำลัง คร คลัง
สมอง (คร วิทย์-คณิต) จ ำนวน 
11 คน และจัดสรรงบประมำณ 
ในไตรมำส 2 ในกำรจ้ำงคร 
ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 

ไม่มี ไม่มี 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม – ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม – มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  จ ำนวน 11 คน ท่ีมีควำมร ้ 
ทักษะ คุณภำพ สำมำรถจัดกำร
เรียนกำรสอนให้นักเรียนมี
ควำมร ้และทักษะในวิชำ
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
ส งขึ้น 2. สำมำรถเบิกจ่ำย
งบประมำณในกำรจ้ำงคร คลัง
สมอง (คร วิทย์-คร คณิต) ได้
บรรลุวัตถุประสงค์ โปร่งใส  
เป นธรรม ตรวจสอบได้ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จ้ำง
คร คลังสมอง (คร วิทย์ – คร 
คณิต) ท่ีมีคุณภำพป ิบัติงำน 
ได้จริงร้อยละ 100 และ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของ
นักเรียน ในสังกัดส ำนักงำน  
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2  

ส งในระดับประเทศทุกกลุ่ม
สำระ โดยเฉพำะรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

2.จัดสรรงบประมำณเป นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล และ 

ไม่มีกำรร้องเรียน 

ไม่มี ไม่มี 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 
ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2 คร ผ ้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน สพป.ชุมพร เขต 2 สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำร "คร ผ ้
ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน" ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

ไตรมำส 1 (2 เดือน คือเดือน
พฤศจิกำยน - ธันวำคม 2564) 
โดย 1. สำมำรถจัดสรร
งบประมำณในกำรจ้ำงคร ผ ้
ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ท่ีมี
ควำมร ้ ทักษะ โดยมีกำรจัดสรร
งบประมำณท่ีมีประสิทธิภำพ 
เป นธรรม รวดเร็ว ปรำศจำก
ป  หำกำรร้องเรียน  

2. นักเรียนในโรงเรียนท่ีได้รับ
กำรจัดสรรอัตรำคร ผ ้ทรงคุณค่ำ
แห่งแผ่นดิน มีควำมร ้ ทักษะ 
และสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนส งใน
ระดับประเทศทุกกลุ่มสำระวิชำ 

สพป.ชุมพร เขต 2 ด ำเนินกำร 
1.จัดสรรอัตรำก ำลังเพื่อจ้ำงคร 
ผ ้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
จ ำนวน 3 คน และงบประมำณ 
ในไตรมำสท่ี 2 ให้แก่โรงเรียน
ในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2   
ท่ีมีคุณภำพป ิบัติงำนได้จริง 

ร้อยละ 100 และผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำของนักเรียน    
ในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ส ง
ในระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ  

2. จัดสรรงบประมำณเป นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล และ 

ไม่มีกำรร้องเรียน 

ไม่มี ไม่มี 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 
ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 สนับสนุนบุคลำกรใน
สถำนศึกษำด้ำนงำนธุรกำร 

สพป.ชุมพร เขต 2 ได้ด ำเนิน
โครงกำร สนับสนุนบุคลำกรใน
สถำนศึกษำด้ำนงำนธุรกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

ไตรมำส 1 โดย 1. จ้ำง
ผ ้ป ิบัติงำนรำชกำรด้ำนธุรกำร
โรงเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด  
ได้ครบตำมจ ำนวน และ
งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร
จำก สพฐ.  

2. กำรจัดสรรงบประมำณ 
เป นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป นธรรม รวดเร็ว ท่ัวถึง 
ปรำศจำกกำรร้องเรียน  

 

สพป.ชุมพร เขต 2 ด ำเนินกำร 
1.จัดสรรอัตรำก ำลัง และ
งบประมำณให้แก่โรงเรียน 

ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 2 จ้ำงธุรกำรโรงเรียน  

ร้อยละ 100 และผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำของนักเรียน      
ในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ส ง
ในระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ  

2.จัดสรรงบประมำณเป นไปตำม
หลักธรรมมำภิบำล และไม่มีกำร
ร้องเรียน 

ไม่มี ไม่มี 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 

(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  3. ลดภำระงำนธุรกำร งำนอำคำร
สถำนท่ี หรืองำนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรสอน หรือกำรพัฒนำงำน
วิชำกำรให้กับคร และบุคลำกร  
โดยคร และบุคลำกรสำมำรถพัฒนำ
งำนกำรสอนและงำนวิชำกำรได้
อย่ำงเต็มท่ี  

4. นักเรียนได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำ เกิดกำรพัฒนำ       
เพิ่มทักษะควำมร ้ ทักษะวิชำกำร 
พร้อมส ำหรับทศวรรษที่ 21 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ        
ของนักเรียนในสังกัดส ง           
ในระดับประเทศทุกกลุ่มสำระวิชำ 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 
ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2   
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4 ส่งเสริมและช่วยเหลือประชำกร
วัยเรียนทุกคนได้เข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค
และเท่ำเทียมกัน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มี
แผนกำรรับนักเรียนและแนว
ป ิบัติกำรรับนักเรียนระดับ     
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ โรงเรียน      
ในสังกัด และโรงเรียนถือป ิบัติ    
เป นแนวทำงเดียวกัน 

เด็กอำยุ 3-6 ปี ในเขตบริกำร
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้รับ
กำรเตรียมควำมพร้อมในระดับ
ก่อนประถม ร้อยละ 100 เด็ก
อำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ
ในเขตพื้นท่ีบริกำรได้เข้ำเรียน  
จนจบประถมศึกษำปีท่ี 6 ศึกษำ
ต่อจนจบมัธยมศึกษำปีท่ี 3   
ร้อยละ 100 เข้ำเรียน
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ 
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ไม่มี ไม่มี 

5 จัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ปีกำรศึกษำ 2564 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ
คะแนนเฉล่ียผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  

จำกกำรแพร่ระบำดของ 

เช้ือไวรัส 2019 ส่งผลให้
สถำนศึกษำในสังกัดเข้ำร่วม
กำรทดสอบค่อนข้ำงน้อย 
และบำงโรงเรียนท่ีสมัครเข้ำ 

ควรจัดท ำระบบกำรสอบ
ออนไลน์ เพื่อให้เกิดระบบ
กำรทดสอบท่ีมีควำม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 

(ตุลำคม – ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 

(มกรำคม – มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   O-NET ระดับช้ันประถมศึกษำ  
ปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2564 สพป. 
ชุมพร เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
สพป.ชุมพร เขต 2 มีคะแนน
เฉล่ียผลกำรทดสอบ O-NET ของ
โรงเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรทดสอบฯ 
ส งกว่ำคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ จ ำนวน 4 วิชำ 
ได้แก่ วิชำภำษำไทย วิชำ
คณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ 
และวิชำภำษำอังกฤษ ส งกว่ำ
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
4.45 , 2.10 , 1.59 และ 
0.64 ตำมล ำดับ และมีคะแนน
เฉล่ียรวม 4 วิชำ ระดับส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เป น 42.38 
ส งกว่ำคะแนนเฉล่ียรวม 4 วิชำ  

 

ร่วมกำรทดสอบ มีควำม
จ ำเป นต้องระงับกำรเข้ำร่วม
กำรทดสอบจำกกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัส 2019 
ส่งผลให้สถำนศึกษำในสังกัด
เข้ำร่วมกำรทดสอบค่อนข้ำง
น้อย และบำงโรงเรียนท่ี
สมัครเข้ำร่วมกำรทดสอบ  

มีควำมจ ำเป นต้องระงับกำร
เข้ำร่วมกำรทดสอบ 
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ท่ี 

ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   ระดับประเทศ 2.19 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ มีคะแนนเฉล่ีย
ผลกำรทดสอบ O-NET ของ
โรงเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรทดสอบฯ 
ส งกว่ำคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ จ ำนวน ๒ วิชำ 
ได้แก่ วิชำภำษำไทย และวิชำ
วิทยำศำสตร์ ส งกว่ำคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ ๘.๑๘ และ ๑.๔๘ 
ตำมล ำดับ มีคะแนนเฉล่ียผลกำร
ทดสอบ O-NET ของโรงเรียนท่ี
เข้ำร่วมกำรทดสอบฯ ต่ ำกว่ำ
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
จ ำนวน ๒ วิชำ ได้แก่ วิชำ
ภำษำอังกฤษ และวิชำ
คณิตศำสตร์ ต่ ำกว่ำคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ ๕.๔๔ และ ๑.๘๙ 
ตำมล ำดับและมีคะแนนเฉล่ียรวม  
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   4 วิชำ ระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ เป น ๓๕.๑๔ ต่ ำกว่ำ
คะแนนเฉล่ียรวม 4 วิชำ 
ระดับประเทศ ๐.๔ 

  

6 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี ไม่มี 

7 ส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอย     
พระรำชจริยวัตรสมเด็จ     
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ         
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 2 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จัดหนังสือพระรำชนิพนธ์สมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ชุดเสด็จเยือน
ต่ำงประเทศให้สถำนศึกษำ
กลุ่มเป ำหมำยท่ีได้รับกำรคัดเลือก 
จ ำนวน 5 โรงเรียน 

ไม่มี ไม่มี 

8 รักษ์สุขภำพเสริมพลัง
สร้ำงสรรค์งำน 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี ไม่มี 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 
ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 

(มกรำคม – มีนำคม5) 
ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

9 ล กเสืออำสำพระรำชทำน ผ ้บังคับบั ชำล กเสือของ
โรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ผ่ำน
กำรอบรมผ ้บังคับบั ชำหน่วย
ล กเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ระดับสถำนศึกษำ ครบทุก
โรงเรียน และด ำเนินกำร      
จัดอบรมล กเสือจิตอำสำ       
ในสถำนศึกษำแล้ว จ ำนวน 3 
โรงเรียน ล กเสือในโรงเรียนท่ี
ผ่ำนกำรอบรมเริ่มด ำเนินกำรท ำ
กิจกรรมจิตอำสำตำมโครงกำร
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรปล กป่ำ
ชำยเลน กำรท ำควำมสะอำดวัด 
กำรเก็บขยะบริเวณชำยหำด 

 

ผ ้บังคับบั ชำล กเสือท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร ผ่ำนกำรฝึกอบรม
ผ ้บังคับบั ชำล กเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน ระดับสถำนศึกษำครบ
ทุกโรงเรียน โรงเรียนจัดอบรมล กเสือ
ในโรงเรียนแล้ว 3 โรง และโรงเรียน
ได้รับกำรจัดต้ังเป นหน่วยล กเสือ    
จิตอำสำแล้ว จ ำนวน 2 โรง 

ไม่มี ไม่มี 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

10 หลักฐำนทำงกำรศึกษำตำม
หลักส ตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร บุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนทะเบียน
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ทุกโรงรำยงำน ตรวจสอบ และกำร
จัดเก็บแบบรำยงำนผ ้ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักส ตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.3) แบบ
ออนไลน์ ป ิบัติงำนเป นไปด้วยควำม
ถ กต้อง 

ไม่มี ไม่มี 

11 ประเมินคุณภำพผ ้เรียนระดับ
ดับชำติ (NT) ช้ันประถมศึกษำ 
ปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร โครงกำร กำรประเมินคุณภำพ
ผ ้เรียนระดับชำติ (National Test : 
NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ปี
กำรศึกษำ 2564 ด ำเนินกิจกรรม 
ในโครงกำร จ ำนวน 3 กิจกรรม 
ได้แก่ 1. จัดประชุมกรรมกำร
ก ำหนดแนวทำงประเมินคุณภำพ
ผ ้เรียนระดับชำติ (NT) วันท่ี 28 
กุมภำพันธ์ 2564  

 

มีงบประมำณจ ำนวนน้อย 
ไม่เพียงพอในกำรจัดประชุม
ช้ีแจง และกำรจัดสรรงบ
ประเมินให้โรงเรียน และ
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 จึงไม่
สำมำรถรวมบุคลำกรในกำร
ท ำงำนเพื่อจัดท ำข้อม ล/ 

สพฐ.ควรเป นผ ้สนับสนุน
งบประมำณให้โรงเรียน
อย่ำงเพียงพอ และจัดสรร
อย่ำงรวดเร็วเพื่อให้
โรงเรียนจัดกิจกรรม    
กำรพัฒนำ 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 
ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   2. ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อให้โรงเรียนจัดท ำแบบประเมิน 
คุณภำพผ ้เรียนระดับชำติ (National 
Test : NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 
ปีกำรศึกษำ 2564 

สังเครำะห์ข้อม ลได้  ึ่ง
ผ ้รับผิดชอบโครงกำรฯ ต้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำข้อม ล/
สังเครำะห์ข้อม ลและสรุปผล
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ 
2564 ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้
งบประมำณ จึงเกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรจัดท ำเล่ม
รำยงำน ดังกล่ำว 
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ตารางที่ 3  ส ง   าร  า น นงาน ไตร าสที่ 1 (ต  าค  –  ันวาค 2564)    ไตร าสที่ 2 (  ราค  -  ีนาค  2565)  ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565    

3.  ้าน ารสร้างโอ าส   ควา  ส อภาคทางสังค  
 

ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ  

พ.ศ.2565 

ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม
โครงกำรได้เนื่องจำกยังไม่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ 

ได้จัดสรรงบประมำณให้กับนักเรียน 
70% ในภำคเรียนท่ี 1/2565  

ครั้งท่ี 1 จ ำนวนเงิน 29,703,676 
บำท ตำมแผนงำนไตรมำสท่ี 1  

ในไตรมำสท่ี 2 ยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้เนื่องจำกยังไมไ่ด้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ 

 

เนื่องจำก เบื้องบนยังไม่
อนุมัติโอนงบประมำณให้
ด ำเนินกำร ในไตรมำสท่ี 2 
ปีงบประมำณ 2565 

หน่วยงำนเบ้ืองบนควรให้
ควำมส ำคั  และอนุมัติ
งบประมำณให้ด ำเนินกำร
ตำมรำยไตรมำส 

2 โครงกำรขับเคล่ือนระบบด แล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียนในสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2  

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรประชุมสร้ำงควำมร ้ ควำม
เข้ำใจให้กับผ ้บริหำรและผ ้รับผิดชอบ
ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ (โดย
ไม่ใช้งบประมำณ) เสริมสร้ำงกลไก
ในกำรด แลควำมปลอดภัยนักเรียน 

 

ไม่มี ไม่มี 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 
ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   ด้วยระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
(MOE Safety Platform) ในวันท่ี 
12 มกรำคม 2565 ผ่ำนทำงระบบ 
Zoom Meeting ด ำเนินกำร
ประเมินควำมพร้อมก่อนเป ดภำค
เรียนด้วยมำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัยร่วมกับสำธำรณะสุขใน
พื้นท่ีทุกโรงเรียน และจัดต้ังศ นย์
ควำมปลอดภัยส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
เมื่อวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565 ท้ังนี้
สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรด ำเนินกำร
แต่งต้ังผ ้ด แลและผ ้ประสำนงำน
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนผ่ำน
ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
(MOE Safety Platform) 

 

  

 
 51 



 
ตารางที่ 4  ส ง   าร  า น นงาน ไตร าสที่ 1 (ต  าค  -  ันวาค  2564)    ไตร าสที่ 2 (  ราค  -  ีนาค  2565)  ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565     

4.  ้าน าร รับส       พั นาร บบ ารบร  ารจั  ารภาครัฐ 
 

ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2  
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 พัฒนำประสิทธิภำพ          
กำรป ิบัติงำนผ ้บริหำร
กำรศึกษำและผ ้บริหำร
สถำนศึกษำ 

กำรจัดท ำโครงกำรฯ เป นกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำผ ้บริหำร
กำรศึกษำ และผ ้บริหำร
สถำนศึกษำ เพื่อรองรับกำร
ประเมิน จำกคณะกรรมกำร
ประเมินสัมฤทธิผลกำร
ป ิบัติงำนในหน้ำท่ีเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำ เป นระยะเวลำ 1 ปี 
ครั้งท่ี 2  ึ่งจะต้องน ำผลกำร
ด ำเนินกำรในรอบ 6 เดือนแรก
มำสรุปผลตำมตัวชี้วัด ท่ี สพฐ. 
ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
ประเมินฯได้เห็นเป นร ปธรรม
มำกยิ่งขึ้น  ึ่งผ ้รับกำรประเมินฯ
ครั้งท่ี 2 ตำมตัวชี้วัดท่ี  

รองผ ้อ ำนวยกำรส ำนักงำน   
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ได้รับกำร
แนะน ำ ค ำปรึกษำ จำก
คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ/พี่เล้ียง 
(Coaching Team) จ ำนวน    
2 ครั้ง 

1.เนื่องจำกกำระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 
2019 (Covid 19) ท ำให้
กำรประเมินสัมฤทธิผล
กำรป ิบัติงำนในหน้ำท่ี
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ      
มีข้อจ ำกัดผ ้รับกำร
ประเมิน คณะกรรมกำร 
และผ ้ป ิบัติงำนจะต้อง
ป ิบัติตำมมำตรกำรอย่ำง
เคร่งครัด 

2.เนื่องจำกอย ่ในช่วงกำร
ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(Covid 19) กำรให ้

1.ควรมีกำรจัดสรร
งบประมำณเป น
ค่ำตอบแทนในส่วนของ
คณะกรรมกำรในส่วนของ
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

2.ยังไม่มีกำรประเมินใน
ส่วนของส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
ครั้งท่ี 1 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด 
รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 14 คน  
ผ่ำนกำรประเมินท้ัง 14 คน 
และ จะน ำควำมร ้ 
ประสบกำรณ์ ไปพัฒนำ
หน่วยงำนให้บรรลุเป ำหมำย 

 ค ำปรึกษำของ
คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ/พี่
เล้ียง (Coaching Team) 
ไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำได้
เต็มท่ี ต้องอย ่ภำยใต้
มำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด 

 

2 ออกติดตำมเก็บข้อม ล
ประกอบกำรประเมินผล     
กำรป ิบัติงำนของข้ำรำชกำร
คร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ 

สพป.ชุมพร เขต 2 ได้ด ำเนิน
โครงกำร "ออกติดตำมเก็บ
ข้อม ลประกอบกำรประเมินผล
กำรป ิบัติงำนของข้ำรำชกำร
คร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ" 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565   
ไตรมำส 1 ดังนี้ 1. สพป.ชุมพร 
เขต 2 โดยกลุ่มบริหำรงำน  

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
ในจังหวัดชุมพร เพิ่มส งขึ้น 
ดังนั้น สพป.ชุมพร เขต 2 จึงได้
ปรับเปล่ียนกำรด ำเนินโครงกำร 
จำกกำรออกเก็บข้อม ล
ประกอบกำรประเมินผลกำร
ป ิบัติงำนของผ ้บริหำร 

 

ไม่มี ไม่มี 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  บุคคลเสนอร่ำงโครงกำร     
เพื่อขออนุมัติ ผอ.สพท. และ 
จัดประชุมผ ้เกี่ยวข้อง วำงแผน 
กำรออกติดตำมเก็บข้อม ล
ประกอบกำรประเมินผลกำร
ป ิบัติงำนของผ ้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ หรือผ ้รักษำกำร   
ในต ำแหน่งผ ้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 119 คน 
ในสังกัด โดยแบ่งกำรออก
ติดตำมตำมเครือข่ำย และ
อ ำเภอ 2. แจ้งสถำนศึกษำ
เตรียมควำมพร้อมรับกำรออก
ติดตำม ประเมินผลกำร
ป ิบัติงำนของผ ้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ หรือผ ้รักษำกำร  
ในต ำแหน่งผ ้อ ำนวยกำร 

สถำนศึกษำ โดยปรับเปล่ียน
เป น 1.ให้ผ ้บริหำรสถำนศึกษำ 
จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ของโรงเรียน ต้ังแต่ไตรมำส 1 - 
2 ของปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 รวมท้ังเอกสำรหลักฐำน
ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับรำงวัล ผลงำน 
ท่ีเป นท่ีประจักษ์ ท้ังในระดับ
จังหวัด ภ มิภำค และประเทศ 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ แทน 
2.แต่งต้ังคณะกรรมกำร
กล่ันกรองพิจำรณำเล่ือน
เงินเดือน ต ำแหน่งผ ้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ โดยพิจำรณำ
องค์ประกอบต่ำงๆ ตำมหนังสือ 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 23 
ลงวันท่ี 3 กันยำยน 2564  

 

  

 
 54 



 
ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 
ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  สถำนศึกษำ ในช่วงมีนำคม -
เมษำยน 2565 และเฝ ำระวัง
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ 
COVID-19 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรป ิบัติงำน    
ของข้ำรำชกำรคร และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

  

3 ตรวจสอบภำยใน  กำรด ำเนินงำนโครงกำร
ตรวจสอบภำยในเป นไปตำม
เป ำหมำย 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร
ตรวจสอบภำยในเป นไปตำม
เป ำหมำย 

ระหว่ำงด ำเนินงำนตำม
โครงกำร มีงำนอื่นท่ีได้รับ
มอบหมำยเพิ่มเติม และ
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID 19) ท ำให้ยำก  
ต่อกำรบริหำรโครงกำรให้
บรรลุเป ำหมำยภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ไม่มี 

4 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
และจัดท ำแผนป ิบัติกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำม 

โครงกำร/กิจกรรม จำกระบบ 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ได้ประชุมช้ีแจง
แนวทำง มอบนโยบำย ให้
ผ ้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

1.รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำ
บ้ำง เนื่องจำกบุคลำกรมี  

ภำรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน 

1.เพิ่มกำรติดตำมให้
ผ ้รับผิดชอบรำยงำน 

เป นระยะๆ 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 
ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  กำรติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR) 
วิเครำะห์ สังเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม  
ท่ีได้ด ำเนินงำน สรุปจัดท ำเป น
ร ปเล่มน ำเสนอส ่สำธำรณะชน
โดยผ่ำนช่องทำง webpage 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 2 

ในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับนโยบำย
หน่วยงำนต้นสังกัด ยุทธศำสตร์
ชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
มำตรฐำนเขตพื้นกำรศึกษำ 
และตัวชี้วัด เพื่อรองรับ      
กำรประเมิน ติดตำม หน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง                       
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ มีแผนป ิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ใช้เป นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำน และเผยแพร่ให้
สถำนศึกษำในสังกัด เพื่อเป น
แนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนป ิบัติกำร ประจ ำปี      
ให้สอดคล้อง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

หลำยโครงกำร/กิจกรรม 
ไม่เป นไปตำมวัตถุประสงค์
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID-
19)                         
2.งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรรยังไม่ชัดเจนใน
บริหำรจัดกำรศึกษำในเขต
พื้นท่ี และด้วยสถำนกำรณ์
โรคระบำด 

 

2.ผ ้รับผิดชอบโครงกำร/
กิจกรรม ด ำเนินกำร   
ตำมป ิทินท่ีก ำหนด     
ในโครงกำร 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5 อบรมพัฒนำศักยภำพ 

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

ในร ปแบบองค์กรเครือข่ำย 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร แจ้งส ำรวจเพื่อให้โรงเรียน 

เสนอรำยช่ือผ ้ป ิบัติงำน
ประชำสัมพันธ์ของแต่ละ
โรงเรียน ได้รำยช่ือเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ครบท้ัง 119 
โรงเรียนใน 5 อ ำเภอ 

สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ-2019  

ท ำให้กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ
กว่ำแผนท่ีต้ังไว้ 

ไม่มี 

6 โครงกำรบริหำรจัดกำรอำคำร
สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม 

1. มีกำรด แล ท ำควำมสะอำด
อำคำรสถำนท่ีทุกวัน มีกำร
 ่อมแ มสำธำรณ ปโภค เช่น 
กำรเปล่ียนหลอดไฟส่องสว่ำง 
กำร ่อมก๊อกน้ ำภำยในอำคำร 
2. มีกำรตกแต่งอำคำรสถำนท่ี
ในวันส ำคั  1 ครั้ง ได้แก่ 
จัดต้ังโต๊ะหม ่บ ชำเนื่องในวัน
ชำติและวันพ่อแห่งชำติ ในวันท่ี 
5-6 ธันวำคม 2564 

1. มีกำรด แล ท ำควำมสะอำด
อำคำรสถำนท่ีทุกวัน มีกำร
 ่อมแ มสำธำรณ ปโภค เช่น 
กำรเปล่ียนหลอดไฟส่องสว่ำง 
กำร ่อมก๊อกน้ ำภำยในอำคำร
(มีวัสดุเหลือจึงยังไม่ได้เบิกจ่ำย) 
ปรับปรุงหลังคำห้องประชุม 
(อย ่ในงบลงทุน) แต่ต้อง
ด ำเนินกำรจัดเก็บสถำนท่ีก่อน
ด ำเนินงำน  

ไม่มี ไม่มี 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   2. จัดต้ังโต๊ะหม ่บ ชำเนื่องในวัน
ชำติและวันพ่อแห่งชำติ ในวันท่ี 
5-6 ธันวำคม 2564 (มีวัสดุ
เหลือจึงยังไม่ได้เบิกจ่ำย)  

3. กำรจัดต้ังโต๊ะหม ่บ ชำ ผ กผ้ำ
ประดับอำคำรเนื่องในวันฉัตร
มงคล (5 พฤษภำคม) (มีวัสดุ
เหลือจึงยังไม่ได้เบิกจ่ำย) 

  

7 โครงกำรสวัสดิกำรสวัสดิภำพ
บุคลำกรในสังกัด สพป.ชุมพร 
เขต 2 

1. ชำตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร 
เขต 2 ส่งกำร์ดอวยพรวันเกิด
ให้คร และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัดต้ังแต่เดือน 
ตุลำคม 2564 - ธันวำคม 
2564 จ ำนวน 276 คน ร่วม
แสดงควำมเสียใจมอบหรีดและ
มอบเงินช่วยเหลือจำกกองทุนฯ 
6 รำย 

1.ชำตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร 
เขต 2 ส่งกำร์ดอวยพรวันเกิด
ให้คร และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัดต้ังแต่เดือน 
มกรำคม – มีนำคม 2565 
จ ำนวน 281 คน ร่วมแสดง
ควำมเสียใจมอบหรีดและมอบ
เงินช่วยเหลือจำกกองทุนฯ 4 
รำย มีผ ้ร่วมบริจำคสมทบ  

ไม่มี ไม่มี 
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ท่ี ช่ือโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2564) 
ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 
(มกรำคม - มีนำคม 2565) 

ป  หำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   

2.สวัสดิกำรออมทรัพย์      
เพื่อแก้ป  หำภำวะวิกฤต     
จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ  
เพื่อพิจำรณำกำรก ้ยืม ลำออก
และสมัครสมำชิก ผ่ำนระบบ 
ZOOM 3 ครั้ง จัดท ำ
รำยละเอียดข้อม ลสมำชิก 
จ ำนวน 52 คน ส่งหักเงินเดือน 
3 เดือน 

 

 

กองทุนชำตะสัมพันธ์ 15 รำย 

2.สวัสดิกำรออมทรัพย์เพื่อ
แก้ป  หำภำวะวิกฤต จัด
ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อ
พิจำรณำกำรก ้ยืม 1 ครั้ง   

ผ่ำนระบบ ZOOM 1 ครั้ง 
จัดท ำรำยละเอียดข้อม ลสมำชิก 
จ ำนวน 52 คน ส่งหักเงินเดือน 
3 เดือน 
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2.    ารว  ครา ห โครง าร/  จ รร ที่ไ ้  า น น ารน า ข้าร บบต  ตา     ร    น   ห่ง าต  รอบ 6   ือน ของส านั งาน ขตพื้นที่ าร ึ  า ร ถ  ึ  า   พร    
      ขต 2 ที่สอ ค ้อง ับ  ท  าสตร  าต    น  ่บท ร    น     น ่อ  

ตารางที่ 5  ส ง   ารว  ครา ห ควา สอ ค ้องโครง าร/  จ รร  ับ  ท  าสตร  าต    น  ่บท     น อ่     
 

ท่ี โครง าร/  จ รร    ท  าสตร  าต    น  ่บทภา ใต้  ท  าสตร  าต    น ่อ  

1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรป ิบัติงำนผ ้บริหำร
กำรศึกษำและผ ้บริหำรสถำนศึกษำ 

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ 

กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร
ภำครัฐ 

2 คร คลังสมอง (คร วิทย์-คร คณิต) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ 

กำรพัฒนำกำรเรียนร  ้ กำรป ิร ปกระบวนกำรเรียนร ้ที่
ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

3 คร ผ ้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ 

กำรพัฒนำศักยภำพคน          
ตลอดช่วงชีวิต 

กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

4 สนับสนุนบุคลำกรในสถำนศึกษำด้ำนงำนธุรกำร ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ 

กำรพัฒนำกำรเรียนร  ้ กำรป ิร ปกระบวนกำรเรียนร ้ ท่ี
ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

5 ออกติดตำมเก็บข้อม ลประกอบกำรประเมินผลกำร
ป ิบัติงำนของข้ำรำชกำรคร และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ 

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ 

กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร
ภำครัฐ 

6 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม 

ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำง
สังคม 

มำตรกำรแบบเจำะจง
กลุ่มเป ำหมำยเพื่อแก้ป  หำ
เฉพำะกลุ่ม 
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ท่ี โครง าร/  จ รร    ท  าสตร  าต    น  ่บทภา ใต้  ท  าสตร  าต    น ่อ  

7 ตรวจสอบภำยใน  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ 

กำรป องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

8 สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
และจัดท ำแผนป ิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.
2565  

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพ
ภำครัฐ 

กำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน     
กำรคลัง 

9 ส่งเสริมและช่วยเหลือประชำกรวัยเรียนทุกคน  
ได้เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำพ 
และเท่ำเทียมกัน 

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ 

กำรพัฒนำกำรเรียนร  ้ กำรป ิร ปกระบวนกำรเรียนร  ้   
ท่ีตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 

10 จัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน     
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ 

กำรพัฒนำกำรเรียนร  ้ กำรป ิร ปกระบวนกำรเรียนร ้ที่
ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

11 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับปฐมวัย  

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ 

กำรพัฒนำกำรเรียนร  ้ กำรป ิร ปกระบวนกำรเรียนร  ้   
ท่ีตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 

12 โครงกำรขับเคล่ือนระบบด แลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 2  

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ        
ควำมเสมอภำคทำงสังคม 

ควำมเสมอภำคและหลักประกัน      
ทำงสังคม 

มำตรกำรแบบเจำะจง
กลุ่มเป ำหมำยเพื่อแก้ป  หำ
เฉพำะกลุ่ม 
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ท่ี โครง าร/  จ รร    ท  าสตร  าต    น  ่บทภา ใต้  ท  าสตร  าต    น ่อ  

13 ส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอยพระรำชจริยวัตรสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ 

กำรพัฒนำกำรเรียนร  ้ กำรป ิร ปกระบวนกำรเรียนร  ้   
ท่ีตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 

14 อบรมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประชำสัมพันธ์      
ในร ปแบบองค์กรเครือข่ำย 

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ 

กำรปรับสมดุลภำครัฐ 

15 รักษ์สุขภำพเสริมพลังสร้ำงสรรค์งำน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ 

กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะ   
ท่ีดี 

กำรสร้ำงควำมรอบร ้ด้ำนสุขภำวะ
และกำรป องกันและควบคุม
ป จจัยท่ีคุกคำมสุขภำวะ 

16 ล กเสืออำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ 

กำรปรับเปล่ียนค่ำนิยมและ
วัฒนธรรม 

กำรปล กฝ งคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยมและกำรเสริมสร้ำง      
จิตสำธำรณะและกำรเป น
พลเมืองท่ีดี 

17 หลักฐำนทำงกำรศึกษำตำมหลักส ตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ 

กำรพัฒนำกำรเรียนร  ้ กำรป ิร ปกระบวนกำรเรียนร  ้    
ท่ีตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
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ท่ี โครง าร/  จ รร    ท  าสตร  าต    น  ่บทภา ใต้  ท  าสตร  าต    น ่อ  

18 กำรสร้ำงภ มิคุ้มกันทำงสังคมในกำรป องกันป  หำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำและพัฒนำระบบด แล
ช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในสถำนศึกษำ 

ควำมมั่นคง ควำมมั่นคง กำรป องกันและแก้ไขป  หำท่ีมี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง 

19 โครงกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนท่ี 

และส่ิงแวดล้อม 

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ 

กำรพัฒนำระบบบริหำรงำน
ภำครัฐ 

20 โครงกำรสวัสดิกำรสวัสดิภำพบุคลำกรในสังกัด 
สพป.ชุมพร เขต 2 

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ 

กำรพัฒนำระบบบริหำรงำน
ภำครัฐ 

21 ประเมินคุณภำพผ ้เรียนระดับดับชำติ (NT) 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564 

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ 

กำรพัฒนำกำรเรียนร  ้ กำรป ิร ปกระบวนกำรเรียนร  ้

ท่ีตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
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3.    ารใ ้จ่า งบ ร  าณของโครง าร รอบ 6   ือน  ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565 ของส านั งาน ขตพื้นที่ าร ึ  า ร ถ  ึ  า   พร  ขต 2   

    จ า น ตา   ท  าสตร  
 

ตารางที่ 6  ส ง   ารใ ้จ่า งบ ร  าณ ไตร าสที่ 1 (ต  าค - ันวาค  2564)    ไตร าสที่ 2 (  ราค - ีนาค  2565)                  
              ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565 จ า น ตา   ท  าสตร   

  ท  าสตร  าต   ้านควา  ่ันคง 
 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

ได้ท้ังหมด เบิกจ่ำยในไตรมำส 1 เบิกจ่ำยในไตรมำส 2 รวมเบิกจ่ำย 2 ไตรมำส 

1 กำรสร้ำงภ มิคุ้มกันทำงสังคมในกำรป องกันป  หำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำและพัฒนำระบบด แลช่วยเหลือคุ้มครอง
เด็กในสถำนศึกษำ 

114,000 0 0 0 

รวม 114,000 0 0 0 
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ตารางที่ 7  ส ง   ารใ ้จ่า งบ ร  าณ ไตร าสที่ 1 (ต  าค - ันวาค  2564)   ไตร าสที่ 2 (  ราค - ีนาค  2565)                  
                 ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565  

  ท  าสตร  าต   ้าน ารพั นา    สร  สร้าง ั  ภาพทรัพ า ร น     

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

ได้ท้ังหมด เบิกจ่ำยในไตรมำส 1 เบิกจ่ำยในไตรมำส 2 รวมเบิกจ่ำย 2 ไตรมำส 

1 คร คลังสมอง (คร วิทย์-คร คณิต) 2,079,000 519,750 519,750 1,039,500 

2 คร ผ ้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 561,000 102,000 153,000 255,000 

3 สนับสนุนบุคลำกรในสถำนศึกษำด้ำนงำนธุรกำร 15,174,000 4,899,150 3,793,500 8,692,650 

4 ส่งเสริมและช่วยเหลือประชำกรวัยเรียนทุกคนได้เข้ำถึง
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำพและเท่ำเทียมกัน 

15,000 0 600 600 

5 จัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปี
กำรศึกษำ 2564 

287,700 0 264,121 264,121 

6 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย  

5,000 0 0 0 

7 ส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอยพระรำชจริยวัตรสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

50,000 0 0 0 

8 รักษ์สุขภำพเสริมพลังสร้ำงสรรค์งำน 239,200 0 0 0 
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

ได้ท้ังหมด เบิกจ่ำยในไตรมำส 1 เบิกจ่ำยในไตรมำส 2 รวมเบิกจ่ำย 2 ไตรมำส 

9 ล กเสืออำสำพระรำชทำน 00 0 0 0 

10 หลักฐำนทำงกำรศึกษำตำมหลักส ตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน 

00 0 0 0 

11 ประเมินคุณภำพผ ้เรียนระดับดับชำติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2564 

30,750 0 30,750  30,750  

รวม 18,441,650 5,520,900 4,761,721 10,282,621 
 

ตารางที่ 8  ส ง   ารใ ้จ่า งบ ร  าณ ไตร าสที่ 1 (ต  าค - ันวาค  2564)   ไตร าสที่ 2 (  ราค - ีนาค  2565)   ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565  

  ท  าสตร  าต    ้าน ารสร้างโอ าส   ควา  ส อภาคทางสังค  
 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

ได้ท้ังหมด เบิกจ่ำยในไตรมำส 1 เบิกจ่ำยในไตรมำส 2 รวมเบิกจ่ำย 2 ไตรมำส 

1 โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

87,751,967 0 0 0 

2 โครงกำรขับเคลื่อนระบบด แลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 2  

113,800 0 0 0 

รวม 87,865,767 0 0 0 
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ตารางที่ 9  ส ง   ารใ ้จ่า งบ ร  าณ ไตร าสที่ 1 (ต  าค - ันวาค  2564)   ไตร าสที่ 2 (  ราค - ีนาค  2565)                  
                 ร จ า ีงบ ร  าณ พ. .2565  
  ท  าสตร  าต   ้าน าร รับส       พั นาร บบ ารบร หารจั  ารภาครัฐ 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

ได้ท้ังหมด เบิกจ่ำยในไตรมำส 1 เบิกจ่ำยในไตรมำส 2 รวมเบิกจ่ำย 2 ไตรมำส 

1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรป ิบัติงำนผ ้บริหำรกำรศึกษำ
และผ ้บริหำรสถำนศึกษำ 

120,400 42,795 0 42,795 

2 ออกติดตำมเก็บข้อม ลประกอบกำรประเมินผลกำร
ป ิบัติงำนของข้ำรำชกำรคร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ 

48,070 0 0 0 

3 ตรวจสอบภำยใน  28,584 7,672 6,736 14,408 

4 สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และ
จัดท ำแผนป ิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

23,440 0 6,750 6750 

5 อบรมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ในร ปแบบ
องค์กรเครือข่ำย 

65,140 0 0  

6 โครงกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม 141,400 0 0  

7 โครงกำรสวัสดิกำรสวัสดิภำพบุคลำกรในสังกัด สพป.
ชุมพร เขต 2 

5,300 0    0  

รวม 432,334 50,467 13,486 63,953 

67 



  จำกตำรำงท่ี 1-4 แสดงผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 2 รอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ชำติ พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำน   
ด้ำนควำมมั่นคง 1 โครงกำร ยังไม่มีผลกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   
11 โครงกำร สำมำรถขับเคล่ือนผลกำรด ำเนินกำรได้แล้ว 9 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 81.81 และยังไม่มีผล   
กำรด ำเนินงำน 2 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 18.18  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 2 
โครงกำร สำมำรถขับเคล่ือนโครงกำรได้แล้ว 2 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 100 และด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 7 โครงกำร สำมำรถขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนได้แล้ว 7 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 
100  

  จำกตำรำงท่ี 5 แสดงผลกำรวิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทประเด็นและแผนย่อย ดังนี้ 
 ีควา สอ ค ้อง ับ  ท  าสตร  าต  จ ำนวน 4 ด้ำน ตำมล ำดับ ดังนี้ 1. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ จ ำนวน 11 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 52.38 2. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ จ ำนวน 7 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 33.33 3.ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
จ ำนวน 2 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 9.52 และล ำดับท่ี 4 ด้ำนควำมมั่นคง 1 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 4.76  
 ีควา สอ ค ้อง ับ  ่บท ร    น จ ำนวน 8 ประเด็น ตำมล ำดับ ดังนี้ ล ำดับท่ี 1. กำรพัฒนำกำรเรียนร ้        
8 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 38.09  2. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 6 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 
28.57 3. ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 2 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 9.52 และล ำดับท่ี 4         
กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรเสริมสร้ำงให้คนไทย           
มีสุขภำวะท่ีดี กำรปรับเปล่ียนค่ำนิยมและวัฒนธรรม และควำมมั่นคง ประเด็นละ 1 โครงกำร คิดเป นประเด็นๆ 
ละ 4.76     ีควา สอ ค ้อง ับ  น ่อ  จ ำนวน 11 แผนย่อย ดังนี้  ล ำดับท่ี  1. แผนกำรป ิร ป
กระบวนกำรเรียนร ้ที่ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 จ ำนวน 8 โครงกำร คิดเป นร้อยละ 38.09  
2. แผนกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ มำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเป ำหมำยเพื่อแก้ป  หำเฉพำะกลุ่ม      
กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ แผนละ 2 โครงกำร คิดเป นแผนละร้อยละ 9.52 และล ำดับท่ี 3. แผนกำร
พัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น กำรป องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและกำรคลัง     
กำรปรับสมดุลภำครัฐ กำรสร้ำงควำมรอบร ้ด้ำนสุขภำพและกำรป องกันและควบคุมป จจัยท่ีคุกคำมสุขภำวะ     
กำรปล กฝ งคุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมและกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป นพลเมืองท่ีดี และแผนกำรป องกัน
และแก้ไขป  หำท่ีมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง แผนย่อยละ 1 โครงกำร คิดเป นแผนละร้อยละ 4.76  

จำกข้อม ลตำรำงท่ี 6-9  แสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  
รอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต  2                  
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ พบว่ำ มีผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร แสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำร ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง   

  มีโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 114,000 บำท ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในไตรมำสท่ี 1 และ ไตรมำสท่ี 2 
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ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  มีโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 11 โครงกำร งบประมำณ 18,441,650 บำท สำมำรถเบิกจ่ำย
งบประมำณในไตรมำสท่ี 1 แล้ว จ ำนวน 5,520,900 บำท และไตรมำสท่ี 2 จ ำนวน 4,761,721 บำท  
รวมเบิกจ่ำยงบประมำณท้ังส้ิน จ ำนวน 10,282,621 บำท 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

  มีโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 8,7865,767 บำท ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในไตรมำสท่ี 1 และ ไตรมำสท่ี 2 

ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

  มีโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 432,334 บำท สำมำรถเบิกจ่ำย
งบประมำณในไตรมำสท่ี 1 แล้ว จ ำนวน 50,467 บำท และไตรมำสท่ี 2 จ ำนวน 13,480 บำท รวมเบิกจ่ำย
งบประมำณท้ังส้ิน จ ำนวน 63,947 บำท   
 

สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม และผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำร/ 
กิจกรรม พบว่ำ มีจ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินงำน ในรอบ 6 เดือน จ ำนวนท้ังส้ิน 21  โครงกำร งบประมำณในกำร
ด ำเนินงำน รวมจ ำนวนท้ังส้ิน 106,853,751 บำท สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณในไตรมำสท่ี 1 แล้ว                      
จ ำนวน 5,571,367 บำท และไตรมำสท่ี 2 จ ำนวน 4,775,201 บำท รวมเบิกจ่ำยงบประมำณท้ังส้ิน     
จ ำนวน 10,346,568 บำท 
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