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ค าน า 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครขึ้น ซึ่งเป็น
แผนระยะปานกลาง เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับทิศทางของ  ยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและ
แผนส าคัญอ่ืน ๆ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ระบุทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน ควรให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการในระยะ 5 ปี โดยใช้เป็นกรอบ
แนวทาง ในการด าเนินงาน รวมถึงการจัดท าแผนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอกใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ต่อไป 

                                                                                          กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า   
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร   1 
ส่วนที่ 2 ความเป็นมา 2 
ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องแผน 3 ระดับ 6 
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 30 
ส่วนที่ 5 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 39 
ภาคผนวก  41 
 - ค่านิยมร่วม (Shared Values) 42 
 - คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 44 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 
 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (หรือตามชื่อที่หน่วยงาน
ก าหนด) โดยจัดท าเป็น แผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปีโดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และในวาระถัดมาให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
เป็นแผนห้าปีโดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570  
โดยศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2566 – 2570 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเปูาหมายในการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ร่วมกัน และเพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ นโยบายและจุดเน้น 
ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการ 

แต่ละกลยุทธ์ อีกท้ังได้เสนอแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างการรับรู้และเข้าใจ  ให้กับผู้บริหาร
และบุคลากร การเน้นย้ าให้ผู้บริหารหน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายและแผน 
ที่เก่ียวข้อง การบูรณาการแผนดังกล่าว สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด และ การก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

• บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 1 
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  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษา  
ที่ “ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้  
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ก าหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา สิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29,949 แห่ง ซึ่งมีที่ตั้งในทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ จึงมีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจ
ข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มีการจัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง  
  ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 
3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่
จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่
กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที่ 1 และ 2  
เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
  นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็น 
แผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ   
ที่เก่ียวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดท าเป็น แผนสามปี 
โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 และในวาระถัดมาให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็น
แผนห้าปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  
  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 โดยการศึกษา วิเคราะห์ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 
และแผนระดับที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซ่ึงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 นี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทาง และเปูาหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุ วิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

• ความเป็นมา ส่วนที่ 2 

หลักการและเหตุผล  
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 
 
 
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้อง
น าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้า รับบริการ การศึกษา
ของประชาชน ในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
 1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน  จนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
 1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว  
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
 1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ   
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา  
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน  
 1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
 1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้  
  1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
  1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 1.6  
  1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  ให้ได้
ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่ างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพครู  
  1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งใน ระดับชาติ 
และระดับพื้นท่ี 
 

กรอบแนวคิด 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม  และความ
เสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  ของทรัพยากรธรรมชาติ 
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร  
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม  
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้าน
ต่างๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน 
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ  ประกอบด้วย 12 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
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ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง 
ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) กลไก
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ
เปูาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล  
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเปาูหมาย รวมทั้งหมุดหมายการพัฒนา 13 หมุดหมาย คือ 1) ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 2) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 3) ไทยเป็น
ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก 4) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 5) ไทยเป็น
ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 6) ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน  7) ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 8) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน  9) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 10) ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 12.ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต และ 13.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบาย หลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกปูอง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของ
ประเทศ 3) การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ 
สู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการทัง้ฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและ 
อุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม 
รัฐธรรมนูญ  
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  
แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุ ตามเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือถ่ายทอดไปสู่แนวทาง ในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3  
แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็น การพัฒนาของแผน
ระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ดังนี ้ 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)  
 2.1.1.1 เป้าหมาย  
 1. เปูาหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 2. เปูาหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
 2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. ประเด็น 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
 2. ประเด็น 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 3. ประเด็น 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 4. ประเด็น 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
 2.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทในการจัดและส่งเสริมการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถ จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ  
ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

• ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ส่วนที่ 3 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 
2560 
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2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)  
2.1.2.1 เป้าหมาย  
เปูาหมาย 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็น 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 
1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
การศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนใน
พ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความ
เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง (รอง)  
2.1.3.1 เป้าหมาย  
เปูาหมาย 2.2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็น 4.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
2.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รัก
สามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป  

2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
2.1.4.1 เป้าหมาย  
1. เปูาหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 2. เปูาหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ประเด็น 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
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2. ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

3. ประเด็น 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการ
เรียนการสอน เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนา
นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ  

2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
1. ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู ้(หลัก)  
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย 
ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเปูาหมาย 120001)  

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 
ดีขึ้น (รหัสเปูาหมาย 120002)  

การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนา
ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มี ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ  

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยท่ี 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21  
แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  

 2. เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5. สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
เป้าหมายของแผนย่อย  

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเปูาหมาย 120101)  
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การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการพัฒนา

หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ให้โรงเรียน มีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์  
ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ 
รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน  

แผนย่อยท่ี 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย  
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  
2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษ  
เป้าหมายของแผนย่อย  
ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน (รหัสเปูาหมาย 120201)  
การบรรลุเป้าหมาย  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการด าเนินการ ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การมี
แผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบอิเล็คทรอนิกส์ ระบบการส ารวจแววนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม ความคิดเห็นผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก ์นักเรียนและพ่อ แม ่
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษ
ตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า และเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ศักยภาพ พร้อมทั้ง มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผ่านศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  

2. ประเด็นที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา และคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต (รหัสเปูาหมาย 
110001)  
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การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยท่ี 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
แนวทางการพัฒนา  
แนวทางที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน

โดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนา
ทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ  

เป้าหมายของแผนย่อย  
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น (รหัสเปูาหมาย 

110201)  
การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการ

สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่รวมถึง  การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ และการด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

แผนย่อยท่ี 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
แนวทางการพัฒนา  
1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ ด้านการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห ์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นให้เกิด 
องค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่านการออกแบบการเรียนรู้ ที่มีครูคอยเป็น
ผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้สามารถ ตอบสนอง ความต้องการได้กับเด็กทุกกลุ่ม  

3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
 4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ การเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรมหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ 
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น  

เป้าหมายของแผนย่อย  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก

พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเปูาหมาย 110301)  

การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการส่งเสริม

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กที่
ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการ
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ประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริม
สมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

3. ประเด็นที ่17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)  
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย  
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น (รหัสเปูาหมาย 170001)  
การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
(3.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยท่ี 3.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
แนวทางการพัฒนา  
1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย โดยพัฒนาระบบ และกลไกในการให้

ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  เพ่ือให้สามารถ ให้ความช่วยเหลือกับ
กลุ่มเปูาหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย
เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิต ที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

2. ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน 
สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่าง 
เท่าเทียม และส่งเสริมความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย  
 3. ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนในรูปแบบพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการจัดระบบการคุ้มครองทาง
สังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี โดยภาครัฐส่งเสริม
เสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อการคุ้มครอง
กลุ่มเปูาหมายในสังคม  

4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดสวัสดิการและ
สร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง สวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือน
และชุมชน เพ่ือน าไปสู่การคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม  

เป้าหมายของแผนย่อย  
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น (รหัสเปูาหมาย 170201)  
การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้
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เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียน
ในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

4. ประเด็นที ่1 ความม่ันคง (รอง)  
(4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย  
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน (รหัสเปูาหาย 010001)  
การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกิดความสมานฉันท์  

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปูองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กที่ติดยาเสพติดให้กลับตัว
และกลับคืนสู่สังคม  

(4.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยท่ี 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
แนวทางการพัฒนา  
1. ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า 

ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เป้าหมายของแผนย่อย  
1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ ต่อการบริหาร (รหัสเปูาหมาย 

010201)  
 2) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น และพัฒนาประเทศ (รหัสเปูาหมาย 010202) 

การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และ
แผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา 
ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา ในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป  

5. ประเด็นที ่10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)  
(5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย  
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็น คนไทยมากขึ้น  

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากข้ึน (รหัสเปูาหมาย 100001)  
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การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  

(5.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยท่ี 3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง จิตสาธารณะ และการเป็น

พลเมืองที่ดี  
แนวทางการพัฒนา  
แนวทางที่ 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการ

เรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม

จริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน (รหัสเปูาหมาย 100101)  
การบรรลุเป้าหมาย  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร 
แห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

6. ประเด็นที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)  
(6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รหัสเปูาหมาย 210001)  
การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซื่อสัตย์สุจริต  
(6.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนแม่บทย่อยท่ี 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แนวทางการพัฒนา  
1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม

วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม

ที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
เป้าหมายของแผนย่อย  
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (รหัสเปาูหมาย 210101)  
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การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้าน การทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
บริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและปูองกัน การทุจริตทุกรูปแบบ  
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

หมุดหมายการพัฒนา  
1. หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่ง

อนาคต (หลัก)  
เป้าหมายการพัฒนา  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับโลก

ยุคใหม ่มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผนเรียนมาตรฐานสากล
ไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน  

ตัวช้ีวัดที ่1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน  
กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี โดย  
1) การเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสาน ความร่วมมือ เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้

ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี  
2) การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแล ที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการ

ของเด็กปฐมวัย สามารถท างานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้
มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย 
สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน  

3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพ้ืนที่ที่มีคุณภาพ  

4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกปูองเด็กปฐมวัย  ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคล เพ่ือการส่งต่อไปยังสถานศึกษาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐาน ให้มีความตระหนักรู้ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมี
สมรรรถนะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและ การท างาน โดย  

1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
จัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังท างานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยน าร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่สนับสนุน
ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  

2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตามความต้องการของตลาดงานมี
งานท าและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้  
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  3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวางแผนจ านวนความ
ต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนาระบบการคัดกรองที่สะท้อน
สมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” ที่อ านวยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูงการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน เป็นรายบุคคล ที่เชื่อมโยงสู่การท างานในอนาคต  

5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย (1) การแก้ไขภาวการณ์ถดถอย ของความรู้ในวัยเรียนโดย
สถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและ
การเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้
ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของ
ผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาและสร้างสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งใน
สังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้  
ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของ
การเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เพ่ือการวาง
อนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน ให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด การพนัน 
และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระท าโดยวิธีรุนแรงทั้งทางกาย  
ทางวาจา และการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่าง ๆ (4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษา ที่มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ (5) การกระจายอ านาจ ไปสู่
สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียน
และพ้ืนที ่ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัดการ
เรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา (6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไก
การบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ  อาทิ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ท างานวิจัยในองค์กรชั้นน า ตลอดจนส่งเสริมการท างานที่ใช้ความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มศักยภาพ (7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   
โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออก
กลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และ
องค์การที่ไม่แสวงหาก าไรในการดูแล กลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้ง
สถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องค าพิพากษา  

6) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึง การรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีวัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของสังคมไทยและ
เป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและน าเสนอความเป็นไทยสู่สากล  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย  

 1) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่
หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง โดยก าหนดมาตรการจูงใจ ที่เหมาะสมเพ่ือให้สถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหน้า
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ใหม่ (Startup) สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง เพ่ือสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์  อันเป็นปัจจัยส าคัญในการ
สร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2) สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพ่ือให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้
ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึง
สนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคา ที่เข้าถึงได้  

3) การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตั้งแต่
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้าง ความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ  

4) ก าหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยจัดให้มี
แหล่งเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาท ิการพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมส าหรับคนทุกกลุ่มการจัดสรรสิทธิพิเศษ
ในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดท า
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยก าหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษา
ปกต ิโดยจัดท าข้อมูลและส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายของกลุ่มเปูาหมายเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของ
ตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจ
และมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายพิเศษที่มีความต้องการที่ซับซ้อน  

2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม  

เป้าหมายการพัฒนา  
เปูาหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาส ในการเลื่อนสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน  
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจน ข้ามรุ่นระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ลดลงร้อยละ 20  
กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น  

 กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ ที่มีคุณภาพ จัดสรรเงิน
อุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาใน
โรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพ้ืนที่กายภาพและพ้ืนที่เสมือนจริงหรือออนไลน์ 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝูาระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความเหมาะสม  

3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
เป้าหมายการพัฒนา  
เปูาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
เปูาหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมี

ส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก 
และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.82  

กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนให้บริการแทนโดยยกเลิก

ภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มี ความจ าเป็นที่ภาครัฐต้องด าเนินการ 
โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนวิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์การนอก
ภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ เข้ามาด าเนินการหรือร่วมด าเนินการในลักษณะนวัตกรรมการให้บริการในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่มีการร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยงในการ
ด าเนินการ  

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการท างานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนา การบริการภาครัฐในรูปแบบ
ดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของภาครัฐ จากการควบคุมมาเป็นการก ากับดูแลหรือเพ่ิม
ความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับกระบวนการท างานภาครัฐโดยลด
ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและให้มีการเชื่อมโยง การให้บริการระหว่างหน่วยงานให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ  
โดยก าหนดเปูาหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยังต้องด าเนินการให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ ก าลังคนและการติดตามประเมินผล  
ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เปูาหมายร่วมกัน  

กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง
และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอ านาจการบริหารจัดการภาครัฐโดยปรับ
บทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์ ในอนาคต ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ อัตราก าลัง งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้
เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหาร ของส่วนราชการและจังหวัดและแก้ไขปรับปรุง พัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจของส่วนราชการและการบูรณาการการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมรับภารกิจจากส่วนกลางไป
ด าเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีการก าหนดกลไกที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐสามารถปรับเปลี่ยนการท างานหรือสร้าง
นวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเป็นอันดับแรกกลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคี
การพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย  มีการบูรณาการการบริหาร
จัดการและน าไปประกอบ การตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการ
ทุจริตคอร์รัปชัน  

กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
ประเทศ  

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดท าข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอ่ืนของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด
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อย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เป็นภาระ
กับผู้ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน  เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาได้
อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่ส าคัญต่อการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นล าดับแรก  

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบกระบวนการท างาน
ใหม ่ยกเลิกการใช้เอกสารและข้ันตอนการท างานที่หมดความจ าเป็นหรือ มีความจ าเป็นน้อยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการท างาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะ
การให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการ
ให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับ การท างานแบบดิจิทัล  

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร  ให้มีทักษะที่
จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพมา
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงโดยจะต้องทบทวนแนวทางการ
ขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสมตลอดจนปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอน
ภารกิจมาเป็นต าแหน่งงานหลักท่ีมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกท้ังปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้
หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมการจ้างงานในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการท างานไม่ตลอดชีพมากขึ้น และลด
การจ้างงานแบบตลอดชีพเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
ให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่าง
รวดเร็วเป็นรูปธรรม และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม
ตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่
สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเปูาหมายของประเทศอย่างเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร 
ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากร
บุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการบังคับใช้
กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนา  
และปฏิรูปกฎหมายให้มีเปูาหมายที่วัดได้ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการท างานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการท างานที่รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งก าหนดให้มีหน่วยงานกลางด าเนินการเร่งรัดการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็น ซ้ าซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและการ
ปรับตัวให้ทันการณ์ ของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่
เกี่ยวกับ การตรวจสอบการด าเนินการของภาครัฐที่ต้องมุ่งเปูาร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการ
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พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศที่มีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จ าแนก
ประเภทตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ  

2.2.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  
1. เป้าหมายที่ 1 การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มากยิ่งขึ้น  
3. ตัวชี้วัด ความส าเร็จของการจัดท าชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่

ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ภายในปี 2570  
4. กลยุทธ์  
กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ก าหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดและพัฒนาหลักสูตร หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ  

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดท าและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด าริ หลักการทรงงาน แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
โดยมุ่งเน้นการจัดท าสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดท าระบบการบริหาร
จัดการชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพ ในความแตกต่าง
หลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ชุมชน 
สถานศึกษา สถานที่ท างาน ให้บุคคลตระหนักและปกปูองถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่น  
 กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.7 เสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความขัดแย้งและการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย  ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว 
สถานศึกษา สถานที่ท างาน และชุมชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงเพ่ือร้องเรียนหรือร้องทุกข์กระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
1. เป้าหมายที่ 3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2. ผลสัมฤทธิ์ การยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย  
3. ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการสร้างความเชื่อมั่นต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2570  
4. กลยุทธ์  
กลยุทธ์หลักท่ี 2 การยกระดับการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่  
กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นอย่างทั่วถึงผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคล้อง กับความต้องการ
และวิถีชีวิต การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาอย่างไม่เลือกปฏิบัติ  
การเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ การส่งเสริมการ
เรียนและใช้ภาษาท่ีหลากหลาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหา ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ าในพื้นท่ี  
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นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
1. เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นรูปธรรม  
2. ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการปูองกัน และแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ดีข้ึน รวมทั้งสามารถบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การค้ามนุษย์ร่วมกัน  
3. ตัวช้ีวัด การพัฒนาภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2569 ภายในปี 2570  
4. กลยุทธ์  
กลยุทธ์หลักที ่2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชน

สามารถปูองกันตนเองจากการค้ามนุษย ์ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.8 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปูองกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย ์โดยเฉพาะการปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก ทางอินเทอร์เน็ต การสืบสวนสอบสวน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน  

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 8 การปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
1. เป้าหมายที่ 1 การปูองกันประชากรทุกกลุ่มเปูาหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
2. ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับการปูองกันจากยาเสพติด  
3. ตัวชี้วัด สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง 8 คน ต่อประชากร 1,000 คน 

ภายในปี 2570  
4. กลยุทธ์  
กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มี

ภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้เท่าทันยาเสพติด 

ทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับแต่ละ
กลุ่มเปูาหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความส าคัญ กับการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเปูาหมายในทุกขั้นตอน  

2.3 แผนระดับท่ี 3  
2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส

และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้
ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกจิและสังคม ของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์  
6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
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การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่
เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้  

2.3.2 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  
 เป็นการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคน
ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ภายใต้ปรัชญา “เด็กปฐมวัย
ทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล โดยค านึงถึงความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิ และความต้องการพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้ง
การปฏิบัติต่อเด็กทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก และการกระท าทั้งปวงเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ” โดยมุ่งเน้นนโยบาย ด้านเด็กปฐมวัย 3 ข้อ 
คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง  
2) การพัฒนาเด็ก ต้องจัดอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการระหว่าง ทุกภาคส่วน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ในระดับชาติ ส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 3) รัฐและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งจะด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็น
พ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ” เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงาน
ต่างชาติและเด็กท่ีไม่ได้มาจากครอบครัวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมี
คุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยก าหนดให้มียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การจัดและการ
ให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบและกลไกการบูร
ณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการน าไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการด าเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหาร
จัดการ การสร้างกลไก การประสานงาน ด าเนินงาน และติดตามประเมินผล  

2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยน ากรอบ

แนวทางและเปูาหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และการพัฒนา การเรียนรู้ แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) รวมทั้ง แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางและเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายการให้บริการหรือ
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางหรือมาตรการการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
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แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ  
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

2.3.4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน และหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับสามารถ  น าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการด าเนินงานต่อไป โดยการก าหนดเปูาประสงค ์ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ 4 เรื่อง 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา 

2.3.5 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเปูาหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน โดยก าหนดกลยุทธ์หน่วยงาน เปูาหมาย 
ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการส าคัญ ภายใต้กลยุทธ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ  
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของประเทศต่อไป  

2.4 นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกปูอง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของ
ประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่
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ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  10) การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและ
อุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 

2.4.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย  
1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และปูองกันจากภัยคุกคามใน

ชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการด าเนินการ
และแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป  

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ 
พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกปูองคุ้มครองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ ในทุกหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือสร้าง

สมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพ ของตนเอง ด้วยการเรียนรู้

จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่าน
แพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า  

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติใน
ชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล
ให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่  

2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มีความทันสมัย 
น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิต
ของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
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2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม  ที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมี
การประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
 2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดย
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และ
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน เชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 

2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไป
ใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือ
กลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชน
สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรอง การเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวน
กาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล ในการส่งต่อไปยัง

สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือปูองกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือรับการ

พัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้ง
กลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเทา่เทียม  

3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และการเรียนรู้ที่
บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning)  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มีการบูรณาการ

วิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง ในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี 
รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า  

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  และยกระดับสมรรถนะก าลังคน
ตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ ในการผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ  

4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill 
เพ่ือให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะที่
จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตร
มาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English 
Competency)  
 4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
อาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลังแรงงานในภาคเกษตร 
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer)  
ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  

4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า โดยบูรณาการความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถาบันสังคมอ่ืน  

4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเปูาหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง
มาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  รวมทั้ง
สามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้ 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  Performance 

Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)  

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับอาชีวศึกษา  

5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด าเนิน
ชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  

5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม  

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  
6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไก

หลัก ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความ
ร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที ่ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  
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6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก ความจ าเป็นและใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่ง
และสายงานต่าง ๆ  
 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ เร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  น านโยบายและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดย
ด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล ในระดับนโยบาย และ
จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ  

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ  

4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้อง
กับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็น
หน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผล
ส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  

2.4.3 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. ด้านความปลอดภัย  
1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกในการ

ดูแลความปลอตภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ  

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิต 

วิถีปกติต่อไป (Next Normal)  
2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกปูอง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการ

พัฒนาให้มีสมรรถะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้อง กับความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
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 2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ 
2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการเข้าถึง

การเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้  
2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคลเพ่ือใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปูองกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา 
และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ  

3. ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้น

สมรรถะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม กับความต้องการและบริบท  
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย  สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง 

มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การรวม
พลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนรวมทั้งมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และส่งเสริม
ความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่ การเรียนรู้น าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการ
เทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบกรณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา  

3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง
บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิชาชีพ  

4. ด้านประสิทธิภาพ  
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล  
4.2 น าเทคโนโลดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรม ในการขับเคลื่อน

บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้
ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Nomal)  

จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด – 19 
โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
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2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  
3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 

และปูองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการ
ปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย 
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Leaming) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียน (Assessment for Leaming) ทุกระดับ  

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกลและถิ่น
ทุรกันดาร  

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือสร้างความ

เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  

2.4.4 นโยบายเร่งด่วน (Quich Policy) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้มอบนโยบายในที่ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที ่5/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ใน 10 เรื่องเร่งด่วนดังนี้  
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  
2. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม  
ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม  
3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการสภานักเรียน  
4. การจัดการศึกษาปฐมวัย  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  
5. Active Learning  

 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  
2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

6. พาน้องกลับมาเรียน  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน“  
7. โรงเรียนคุณภาพ  
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนคุณภาพ) และการใช้

ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเปูาหมาย  
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8. Learning loss  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน  
9. RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการน าผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน

อ่ืน ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
10. ความปลอดภัย  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดข้ึน  

 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม ระดับความส าเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศ ด้าน
การศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ 
“ผู้เรียนคุณภาพ องค์กรนวัตกรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาคณุภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ 
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม  
9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุุน PM 2.5 การค้ามนุษย์ 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู  
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในสังกัด มีการน าระบบข้อมูล
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

• แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ส่วนที่ 4 
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นโยบายและจุดเน้น 
S O Q E วิถี สพป.กทม. 
S : Safety ความปลอดภัย 
- พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียน 
- ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี 
O : Occasion โอกาส 
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยเข้าสู่ระบบการศึกษา 
- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 
- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
- ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
Q : Quality คุณภาพ 
- น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เน้นสมรรถนะปรับใช้ตามความเหมาะสม 
- พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
- พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 
- พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและวิชาชีพ 
E : Efficiency ประสิทธิภาพ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
- น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 
- พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 
- มีเครือข่ายดูแลความปลอดภัย 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
V I C T O R Y : ชัยชนะ 
V – Vision : การมีเปูาหมายเดียวกัน 
I – Important : ทุกคนมีความส าคัญและเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค 
C – Create : สร้างสรรค์ 
T – Technology : ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ 
O – Organization : มีการจัดการองค์กรที่ดี 
R – Responsibility : มีความรับผิดชอบ 
Y – Yes : ใช่ (เป็นที่ยอมรับในการให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ) 

คุณธรรม อัตลักษณ์ขององค์กร 
“วินัย  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  จิตสาธารณะ” 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
1.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1.1.1 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ 
ได้แก ่ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุุน PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 

1.1.2 ผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัว  
ต่อโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ า 

1.1.3 สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1.4 สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้เรียน 
1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที่ ตัวชี้วัด ปี/ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 

ผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบและทุกประเภท 
80 85 90 95 100 กสศ. 

2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประเมินความเสี่ยงและมีแผน/มาตรการ 
กิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือทักษะในการ
รับมือด้านความปลอดภัย (Safety Action) ทุกรูปแบบ และมีการด าเนินการ
ตามแผนอย่างเป็นระบบ 

80 85 90 95 100 กสศ. 

1.3 แนวทางการพัฒนา 
  1.3.1 สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 
  1.3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝูาระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ 
และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความ
ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 
  1.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงส่งเสริม และประสาน 
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การสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
  1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น 
เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนให้มีทักษะในการปูองกันและปรับตัว 
  1.3.5 ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมถึงแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวม 
ให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
  1.3.6 ผลักดันให้เกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศเพ่ือ
สนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3.7 จัดกิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือการซักซ้อม ในการรับมือกับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ (Safety Action) ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญและมีแผน/มาตรการในการรับมือ
กับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
2.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 2.1.1 ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
 2.1.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.1.3 เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2.1.4 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.1.5 เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด ปี/ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

70 70 70 70 70 กสศ. 

2 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือ
ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

80 85 90 93 95 กสศ. 

3 จ านวนของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามความจ าเป็นและศักยภาพ 

ไม่น้อย
กว่า 

1,084 
คน/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 

1,084 
คน/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 

1,084 
คน/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 

1,084 
คน/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 

1,084 
คน/ปี 

กสศ./กนต. 

4 จ านวนของผู้เรียนที่เป็น ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่
เหมาะสม 

ไม่น้อย
กว่า 

2,500 
คน/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 

2,500 
คน/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 

2,500 
คน/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 

2,500 
คน/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 

2,500 
คน/ปี 

กสศ./กนต. 
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ที่ ตัวชี้วัด ปี/ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 ร้อยละของสถานศึกษา มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการรับและ
ให้บริการการศึกษา รวมถึงการส่งต่อผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเป็นระบบ 

90 93 95 98 100 กสศ./กนต. 

6 ร้อยละของสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

70 75 80 80 80 กนต. 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
• การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล
เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือดูแลและปูองกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 
  2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง และระดมทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  2.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา  
ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2.3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School)
องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  2.3.5 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพ่ือช่วยเหลือเด็กตกหล่นเด็ก
ออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
  2.3.6 ก าหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือมี
ทักษะอาชีพในการด ารงชีวิต 
  2.3.7 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
พิการ 
• ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน   
  2.3.8 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  2.3.9 สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่หลากหลายให้กับ
ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และมีพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
  2.3.10 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิ ตทักษะ
วิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  2.3.11 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน 
  2.3.12 จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะส าหรับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
• เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่   
  2.3.13 จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากร  
แก่สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่เกาะ เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
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  2.3.14 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  
ให้สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

3.1.1 เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการสมวัย 
3.1.2 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ 

3.1.3 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3.1.4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
  3.1.5 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.1.6 สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบการวัดและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่นตอบสนองต่อ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 
3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ที่ ตัวชี้วัด ปี/ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 

ผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 
80 80 80 80 80 กนต. 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัด
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง/ส ารวจ
แวว/วัดความสามารถความถนัดของผู้เรียน 

30 35 40 50 60 กนต. 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนอง
ต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

60 70 80 90 100 กนต. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมี
การวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
(Personalized Learning) 

50 55 60 65 70 กนต. 

5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

80 80 80 80 80 กนต. 

3.3 แนวทางการพัฒนา 
• คุณภาพผู้เรียน 
  3.3.1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
  3.3.2 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
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ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน า  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ 
  3.3.3 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง/
ส ารวจแวว/วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทางพหุ
ปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม ค านึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
  3.3.4 จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและศักยภาพของ
แต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ 
  3.3.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  3.3.6 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life & Learning 
  3.3.7 ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและหารายได้ระหว่างเรียน 
  3.3.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  3.3.9 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
  3.3.10 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
  3.3.11 พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Personalized 
Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Trainingการอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) 
การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 
• หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
  3.3.12 ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education, Competency Building, Creative 
Education   
  3.3.13 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  3.3.14 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
  3.3.15 ส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมู ลเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
  3.3.16 บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท าตาม
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
  3.3.17 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
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กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงใน
สถานศึกษา 
  3.3.18 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
  3.3.19 พัฒนารูปแบบ วิธีการนิ เทศที่ส่ ง เสริมการจัดการเรียนรู้ เชิ งรุก  (Active Learning)  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
  3.3.20 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและการพัฒนางานวิชาการที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

กลยุทธ์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 4.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 4.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอัตราก าลัง
และงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4.1.4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
 4.1.5 สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนคุณภาพ
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ที่ ตัวชี้วัด ปี/ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 

ผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของสถานศึกษา ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร/

บุคคลภายนอก ในการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษา 
80 85 90 95 100 กสศ. 

2 ร้อยละของสถานศึกษาและกลุ่มต่าง ๆ ใน สพป.กทม. มีการพัฒนาการ
บริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

80 85 90 95 100 ทุกกลุ่ม 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประกันคุณภาพ ภายในระดับดีเลิศขึ้นไป 76 77 78 79 80 กนต. 
4 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพที่มีการบริหารจัดการ 80 85 90 95 100 กนต. 

4.3 แนวทางการพัฒนา 
• ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน (ปพ. Online/
ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก/พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล/ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา/ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ (นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ์)/ด้านบุคลากร) และการให้บริการอ่ืน ๆ) 
  4.3.2 พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุม (การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา 
Software) อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  4.3.3 สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ดีส าหรับ
สถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 
• มีการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
  4.3.4 จัดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าลูกจ้าง
รายปี (ครูอัตราจ้าง นักการภารโรงธุรการโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิการ) และอ่ืน ๆ 
  4.3.5 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
  4.3.6 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน 
  4.3.7 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
• ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
  4.3.8 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 
  4.3.9 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการทางภาษี
บุคลากรสิ่งอ านวยความสะดวก) 
  4.3.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษาจาก 
ภาคส่วนต่างๆ 
  4.3.11 บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา (Open Data/Data Catalog)  

• สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท  
  4.3.12 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 
โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา และสถานศึกษาตามโครงการพระราชด าริ 
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แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นเครื่องมือที่ก าหนดกรอบ และแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดที่สอดคล้องกับเปูาหมาย การให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงก าหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้   

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในความ
เป็นมา และความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกับนโยบายและแผนที่ส าคัญอ่ืนๆ ทุกระดับ และสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  

2. เน้นย้ าให้ผู้บริหารในส านักงาน และในสังกัดทุกระดับให้ความส าคัญในการพิจารณา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยยึด
หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การในหน่วยงาน ทุกระดับ  

3. มีการบูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 สู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และก าหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/ งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน  

4. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเป็นระบบ  
เงื่อนไขความส าเร็จ  

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร จะส่งผลให้เกิดเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้  

1. ความต่อเนื่องของนโยบาย  
2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว โดยมีการก าหนดเปูาหมาย 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และก าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการด าเนินการ 

ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 
 

 

• การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 5 
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 4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร  
ภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน  
 5. การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่
ชัดเจน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการด าเนินงาน และให้ความ
สนับสนุน ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง  
บทบาทของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประสบผลส าเร็จ สถานศึกษาในสังกัด ควรด าเนินการตามเปูาหมายให้สอดคล้อง 
กับบริบทในพ้ืนที่ ประสานและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
ดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงาน  
ให้ครูโดยไม่จ าเป็น 
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ภาคผนวก 
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พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็ น
ไทย  
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
3. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความ
รุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุุน PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู  
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในสังกัด มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
2. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ที่   312/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดการประชุมจัดท า 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน
ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นสู่การ ปฏิบัติ 
เพ่ือความส าเร็จและบรรลุเปูาหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เป็นไปด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในฝุายต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 
 

1.2 นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.3 นายยุทธนา  ส าราญกิจ         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.4 นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.5 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
1.6 นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
1.7 นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
1.8 นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
1.9 นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจน์เดช   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา 
กรรมการ 

คณะกรรมการจัดการประชุมท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2566 - 2570 
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1.10 นายธวัชชัย  มิตรโกสุม นิติกรช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและ
คด ี

กรรมการ 

1.11 นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

1.12 นางสาวณภัทร  ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการ 
ปฏิบั ติหน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่ มส่ งเสริ ม
การศึกษา  
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

กรรมการ 

1.13 นางสาวสุธาทิพย์  เลิศล้ า ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  

กรรมการ 

1.14 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการและเลขานุการ 
1.15 นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ แก่กรรมการฝุายต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร ประสานความ
ร่วมมือ ระหว่างองค์กร อ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝุายต่าง ๆ และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ในภาพรวม ในการประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร
พญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 
 

2.2 นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.3 นายยุทธนา  ส าราญกิจ         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.4 นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.5 นายธนภัทร  กุลวรภัทรธนิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

กรรมการ 

2.6 นางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

กรรมการ 

2.7 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
2.8 นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
กรรมการ 
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2.9 นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

2.10 นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.11 นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจน์เดช   ผู้ อ า น ว ยก า รก ลุ่ ม นิ เ ท ศ  ติ ด ต า มแ ล ะ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
กรรมการ 

2.12 นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและ
คด ี

กรรมการ 

2.13 นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

2.14 นางสาวณภัทร  ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการ 
ปฏิบั ติ หน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่ มส่ งเสริ ม
การศึกษา  
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

กรรมการ 

2.15 นางสาวสุธาทิพย์  เลิศล้ า ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  

กรรมการ 

2.16 นางพีรานุช  ไชยพิเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
ประธานกลุ่มโรงเรียนทวาราวดี 

กรรมการ 

2.17 นางสุดารัตน์  พลแพงพา ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
ประธานกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 

กรรมการ 

2.18 นางเมตตา  ศิริรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ประธานกลุ่มโรงเรียนกรุงธนบุรี 

กรรมการ 

2.19 นายปรพล  แก้วชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต 
ประธานศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ 

กรรมการ 

2.20 นางสุรดา  ไชยสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ประธานศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

2.21 นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
ประธานศูนย์วิชาการสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กรรมการ 

2.22 นายวีระ  ปรางค์รัตนศิลา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
ประธานศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 

2.23 นางกมัยธร  สัจจา ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
ประธานศูนย์วิชาการงานอาชีพแลเทคโนโลยี 

กรรมการ 

2.24 นางภารดี  ผางสง่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
ประธานศูนย์วิชาการศิลปะ 

กรรมการ 
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2.25 นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ประธานศูนย์การศึกษาปฐมวัย 

กรรมการ 

2.26 นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ประธาน
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กรรมการ 

2.27 นางสาวเขมณิช  อ่ าแห รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐ 
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

กรรมการ 

2.28 นางขนบภรณ์  แก้วคงคา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง กรรมการ 
2.29 นายวิเชียร  สุขจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75  

เฉลิมพระเกียรติ 
กรรมการ 

2.30 นางสาวสุนิษา  บัวสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐ 
สุนทรา ศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

กรรมการ 

2.31 นางชุติมา  ทิพวาที ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี)  
ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาไทย 

กรรมการ 

2.32 นางสาวสัยธิชน  ชนกพัฒนกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร 

กรรมการ 

2.33 นางสาววโรชา  เอมโคกสลุด ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

2.34 นางสิรินภา  ยินด ี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
ผู้แทนศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กรรมการ 

2.35 นางนงลักษณ์  สอนธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 

2.36 นางสาวจิตตินันท์  พลเสน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ผู้แทนศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

กรรมการ 

2.37 นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์  
ผู้แทนศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กรรมการ 

2.38 นางสาวชมพูนุท  ศิยะพงษ ์ ครูโรงเรียนสายน้ าทิพย์  
ผู้แทนศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กรรมการ 

2.39 นางสาวจีราภา  วงศ์สิริฉัตรชัย ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม  
ผู้แทนศูนย์วิชาการศิลปะ 

กรรมการ 

2.40 นายไกรภพ  กิตติพันธุ์พงศ ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  
ผู้แทนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กรรมการ 

2.41 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิร ิ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน  
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  
ผู้แทนศูนย์การศึกษาปฐมวัย 

กรรมการ 
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2.42 นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท  
ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

2.43 นางสาวอรอุมา  นพรัตน์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระ
เกียรต ิ

กรรมการ 

2.44 นายสมศักดิ์  ค าภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.45 นายชาตรี  ลักษณะศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.46 นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.47 นางเสาวภา  พงส์ประภาวงศ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
2.48 นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท ้ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.49 นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.50 นายมโนธรรม  ทองมหา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.51 นายวิทวัส นิดสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
2.52 นางวิภารัตน์  เศวตไกรสร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
2.53 นางวาสนา  มูเนาวาเราะห์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
2.54 นายอับดุลเล๊าะ  ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
2.55 นางสาวพัชราภรณ์  กวนหลวง พนักงานราชการกลุ่ มส่ ง เสริมการจั ด

การศึกษา 
กรรมการ 

2.56 นางสาวสุปราณี  เรืองสัตย์ พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.57 นางสาวบุษบา  คุณพาที พนักงานราชการกลุ่มกฏหมายและคดี กรรมการ 
2.58 นายภัทรฐพนธ์  ปรีชาด ารงศักดิ์ พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
กรรมการ 

2.59 นางสาวสุชญา  อินธนู พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กรรมการ 

2.60 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
2.61  นางสาวไอลดา  คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.62 นางสาวสิรีธร  แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.63 นายชัยยุทธ์  นาคจ าแลง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.64 นายโกวิท  สังข์ศรีเพชร      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.65 นางสาวสุธาทิพย์  สุขสุหรัด พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.66 นางสาวพรสวรรค์  จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใน
การ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
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3. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
3.1 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
3.2 นายอับดุลเล๊าะ  ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
3.3 นางสาวพัชราภรณ์  กวนหลวง พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
3.4 นางสาวสุปราณี  เรืองสัตย์ พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
3.5 นางสาวบุษบา  คุณพาที พนักงานราชการกลุ่มกฏหมายและคดี กรรมการ 
3.6 นายภัทรฐพนธ์  ปรีชาด ารงศักดิ์ พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
กรรมการ 

3.7 นางสาวสุชญา  อินธนู พนักงานราชการกลุ่ มส่ ง เสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการ 

3.8 นางสาวสุธาทิพย์  สุขสุหรัด พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             เลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในการลงทะเบียน การประชุมจัดท าจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ระหว่าง
วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

4.1 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ประธานกรรมการ 
4.2 นายอับดุลเล๊าะ  ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
4.3 นางสาวพัชราภรณ์  กวน

หลวง 
พนัก งานราชการกลุ่ ม ส่ ง เ สริ มกา รจั ด
การศึกษา 

กรรมการ 

4.4 นางสาวสุปราณี  เรืองสัตย์ พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
4.5 นางสาวบุษบา  คุณพาท ี พนักงานราชการกลุ่มกฏหมายและคดี กรรมการ 
4.6 นายภัทรฐพนธ์  ปรีชาด ารงศักดิ์ พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
กรรมการ 

4.7 นางสาวสุชญา  อินธนู พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กรรมการ 

4.8 นางสุชาดา  เปรมกระโทก พนักงานท าความสะอาด กรรมการ 
4.9  นางสาวไอลดา  คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 

4.10 นางสาวสิรีธร  แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
4.11 นายชัยยุทธ์  นาคจ าแลง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
4.12 นายโกวิท  สังข์ศรีเพชร      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       กรรมการ 
4.13 นางสาวสุธาทิพย์  สุขสุหรัด พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและเลขานุการ 
4.14 นางสาวพรสวรรค์  จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  ต้อนรับ ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานศูนย์วิชาการ 11 ศูนย์ และผู้เข้าร่วม
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ประชุม ในระหว่าง วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร และอ านวยความสะดวก บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน ให้เป็นไปด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์ 
5.1 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

5.3 นายภัทรฐพนธ์  ปรีชาด ารงศักดิ์ พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กรรมการ 

5.4 นางสาวสุชญา  อินธนู พนักงานราชการกลุ่มส่ ง เสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการ 

5.5 นายวัฐจักร  ประมวลศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการ 
5.6 นายนฤสรณ์  ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
5.7 นางสุชาดา  เปรมกระโทก พนักงานท าความสะอาด กรรมการ 

  มีหน้าที ่
  จัดสถานที่และอ านวยความสะดวก ดูแลก ากับอุปกรณ์ภาพและเสียง ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 
2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ให้เป็นไปด้วย ความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
6.1 นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 

6.2 นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้ อ านวยการกลุ่ มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

รองประธานกรรมการ 

6.3  นางพรสวรรค์ ปิตุยะ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6.4 นางสาวอัจฉรา บุญศรี พนักงานราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
กรรมการ 

6.5 นางสาวสุ ลั กษณ์  ดว งพร
ประทีป 

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  ด าเนินการเบิกจ่ายและตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 
2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้
เป็นไปด้วย ความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 
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7. คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล 
7.1 นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจน์เดช   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประธานกรรมการ 

7.2 นางสาวณภัทร  ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

กรรมการ 

7.3 นายมโนธรรม  ทองมหา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.4 นายชัยยุทธ์  นาคจ าแลง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          เลขานุการ 
  มีหน้าที ่
  รวบรวมข้อมูล วัดและประเมินผล เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

  ให้คณะกรรมการทุกฝุาย ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
และรายงานผลต่อคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   4   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 

                                                     
               (นายพิเชฐร์  วันทอง) 
                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 

 




	งานนำเสนอ PowerPoint
	6bab69e4c673be0ae448b1dc9c0f771bfa76fb6412246b41f82863d698ef2f4b.pdf
	งานนำเสนอ PowerPoint

