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คานา
ตามบทบั ญญัติของพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทา
เป็ นแผนห้ าปี ซึ่งต้องสอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ แถลงต่ อรั ฐสภา และแผนอื่ นที่ เกี่ยวข้ อง
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบาย
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและ
ทรัพยากรอื่นที่จะต้องดาเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการบริหาร
สานักงานและพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ภายใต้การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการเล่มนี้
จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่าเอกสารแผนปฏิบัติ ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) นี้ จะเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถานศึกษา
ในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทาเป็นแผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรกให้จัดทา
แผนปฏิบั ติ ราชการเป็ นแผนสามปี โดยมี ระยะเวลาตั้ งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และในวาระแรก
ได้จัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยศึกษาวิเคราะห์ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนระดับต่าง ๆ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ฐาน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ดังกล่าว จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีเอกภาพ และเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 2) การสร้างความปลอดภัย โอกาส
และความเสมอภาคทางการศึ ก ษา 3) การเสริม สร้า งคุณ ลั กษณะตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้ วัด แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการ อีกทั้งได้เสนอแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติโดยการสร้าง
การรับรู้และเข้าใจ ให้กับผู้บริหารและบุคลากร การเน้นย้าให้ผู้บริหารหน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบใน
การกาหนดนโยบาย และแผนที่เ กี่ย วข้อ ง การบูร ณาการแผนดัง กล่ า ว สู่ แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี ของ
หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งการกากับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 2
ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาที่ “ต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย”และต่ อ มาในปี พ.ศ. 2560 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 กาหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกาหนดให้
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึง
การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะต้นสังกัด
ของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) ซึ่งมีที่ตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จึงมีภารกิจสาคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อบรรลุภารกิจข้างต้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีการจัดทาแผน และดาเนินการพัฒนาการจัด การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในทิศทางดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมาย
กาหนด หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทาเป็นแผนห้าปี
และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่ างๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยในวาระเริ่มแรกให้แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปีให้จัดทาเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยการศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) นี้ จัดทาขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดแนวทางและเปูาหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดร่วมกัน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
กรอบแนวคิด
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่
ต้องนาไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ ารับบริการการศึกษา
ของประชาชน ในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.1 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.2 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
1.3 รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล
1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5 ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้อง
ดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน
1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา
และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
1.7 ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้
1.7.1 ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.7.2 ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ข้อ 1.6
1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้
ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
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1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพื้นที่
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดี
มีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วนในรูปแบบ
“ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเปู าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นรวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับ
เปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศจัดทาขึ้นเพื่อกาหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
โดยการปฏิรู ป ประเทศต้องด าเนิ น การเพื่อให้ บ รรลุ เปู าหมายตามที่บัญญัติไว้ ในรัฐ ธรรมนูญ ประกอบด้ว ย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุขเป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 13 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้ านการเมือง 2) ด้านการบริ หารราชการแผ่ นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม
5) ด้ านเศรษฐกิจ 6) ด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม 7) ด้ านสาธารณสุ ข 8) ด้ านสื่ อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแผน
การปฏิรู ป ประเทศด้านการศึกษา มีกิจ กรรมปฏิรูปที่ จะส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นั ยส าคัญ ดั งนี้ 1) การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพั ฒนาการจั ด
การเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไก
และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูป
บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดวัตถุประสงค์
และเปูาหมายรวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดาเนินการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธารงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติโดยกาหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติการกาหนดยุทธศาสตร์ หรือแผน
ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
หรือกาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติ
ราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมิน
สถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข 4) การพั ฒ นาระบบการเตรี ย มความพร้ อ มแห่ ง ชาติ
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5) การพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การปูองกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ 10) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การปูองกันและแก้ปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ15) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า 19) การรักษาความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จาแนกเป็นนโยบาย
หลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกปูองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ
3) การทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาใน
การดารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการ
เศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการ
ประจา 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้ างความสงบ สุ ขในพื้นที่ช ายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา
การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี
สาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาโดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง
การพัฒนา แผนงาน/โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
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9. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9.1 หลักการตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยี ดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรโดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา สมรรถนะและความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4) ปรั บรื้ อและเปลี่ ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่ งให้ ครอบคลุ มถึ ง
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
นโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
5) ดาเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย
“การศึกษายกกาลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์
Demand” โดย
- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง
การบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปรั บ เปลี่ ย น หลั ก สู ต รการเรีย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาขี ด ความสามารถและ
ศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ
Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ
- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่นักเรียนยกกาลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อทา ครูยกกาลังสอง
ที่เน้นเพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกาลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียนหลักสูตรยก
กาลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกาลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air
เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน
และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกกาลังสอง
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ที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถ
ตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
9.2 จุดเน้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1) การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตาม
ความต้องการ จาเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากประสบการณ์จาลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุ มมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิต
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for Aut)
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน
- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands-on Experience)
เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มี
ความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านรองรั บ ความเป็ นรั ฐ บาลดิ จิทั ล อย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยจั ด ให้ มี ศู น ย์ พั ฒ นา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
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2) การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
- เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็ นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศ ของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัด การอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกาลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได้
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงานโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ
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- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
จุดเน้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จาเป็น เพื่อทาหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC)
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและ
เปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education
Excellence Platform : DEEP)
- ให้ ผู้ เรี ยน ครู ผู้ บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่ านแผนพัฒนารายบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)
- จัดทา “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จาเป็น”
9.3 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคานึงถึงมาตรการ
4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็น และเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัด งาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มี
ความซ้าซ้อน
2) ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่
การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาคและสานัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่ว ยเลขานุการตามลาดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
3) กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดาเนิ นการแก้ไขปัญหาในระดับ พื้น ที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลาดับ
อนึ่ง สาหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาล
หรื อกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนื อจากที่กาหนดหากมี
ความสอดคล้อง กับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน
10. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
กาหนดให้ มี การพัฒนาเด็ กตั้งแต่ ระดับปฐมวัยให้ มีสมรรถนะและคุ ณลั กษณะที่ดี สมวั ยทุ กด้ าน โดยการปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
มีเปูาหมายให้ ผู้เรีย นทุกกลุ่มวัย ได้รั บการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
1) ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2) ด้านโอกาส
2.1) สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2) ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปูองกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน
2.4) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ด้านคุณภาพ
3.1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด มั่น การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
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3.2) พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน ตามหลัก สูต รฐานสมรรถนะ มีทัก ษะในการปฏิบัต ิห น้า ที่ไ ด้ดี มี ค วามรู้ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4) ด้านประสิทธิภาพ
4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4) ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษาที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ และ
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5) สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6) เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
11.1 วิสัยทัศน์ : จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่าสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง
11.2 พันธกิจ
1) พัฒนาและส่งเสริมผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล
2) พัฒนาการค้าชายแดนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโต ยกระดับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงทาง
สังคมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล
และยั่งยืน
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11.3 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
จานวน 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ
วัตถุประสงค :
ผลผลิตสินคาทางการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล
และมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดที่ 1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร
ตัวชี้วัดที่ 2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของแปลง/ฟารม/สถานประกอบการแปรรูปสินคา
เกษตรที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา : 1. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากล
3. เพิ่มชองทางการตลาด การจาหนายสินคาเกษตรทั้งในและตางประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สรางเสริมและยกระดับการคา การลงทุน การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับสูเศรษฐกิจมูลคาสูง
วัตถุประสงค :
มูลคาการคาชายแดน การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดที่ 1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน และอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ
ตัวชี้วัดที่ 2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคบริการ
แนวทางการพัฒนา : 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของพื้นที่แนวชายแดน
2. พัฒนาปจจัย/ โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวให
เพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการคาชายแดน การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ
4. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเชิงรุก
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
วัตถุประสงค :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนมั่นคงปลอดภัย
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดที่ 1. อัตราการเจ็บปวยดวย 5 โรคไมเรื้อรังที่สาคัญลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2. อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนตอประชากรแสนคนลดลง
ตัวชี้วัดที่ 3. คาดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index : HAI)
เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา : 1. สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกชวงวัย
2. เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
3. สงเสริมการศึกษา อาชีพ และสวัสดิการทางสังคม
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
วัตถุประสงค :
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางเปนระบบและ
สมดุลและมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดที่ 1. สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่จังหวัด (เพิ่มขึ้น)
ตัวชี้วัดที่ 2. สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา : 1. สรางจิตสานึกและความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ปกปอง อนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
และสมดุล
3. ยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในพื้นที่
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)
1. สาระสาคัญ
จากการประเมินสถานภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และการวิเคราะห์
บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงได้
กาหนดสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
พันธกิจ :

“องค์กรคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศตวรรษที่ 21”
1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
2. สร้างความปลอดภัย โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
3. เสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : 1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความปลอดภัย และโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. องค์กรบริหารจัดการเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ค่านิยมองค์กร : จิตบริการ ประสานใจ โปร่งใส เป็นธรรม
อัตลักษณ์ : C
=
Capacity of service mind (จิตบริการ)
H
=
Harmony (ประสานใจ)
A
=
Accessibility (โปร่งใส)
N
=
Naturing equity (เป็นธรรม)
2
=
Knowledge and Moral (ความรู้คู่คุณธรรม)
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์ :
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความปลอดภัย โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์ :
ประชากรวัยเรียนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มความปลอดภัย โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ :
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ :
องค์กรบริหารจัดการเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม
2. การกาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย 1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มมากขึ้น
2 ร้อยละโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัยได้คุณภาพและ
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
3 ร้อยละของนักเรียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้น
4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ

ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)
2563 2564 2565
5
5
5
5
5
5
10

10

10

61.84
42.67
44.86
40.15

66.84
47.67
49.86
45.15

71.84
52.67
54.86
50.15
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ที่

ตัวชี้วัด

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
6 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
- ด้านคณิตศาสตร์
- ด้านภาษาไทย
7 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กาหนด
8 ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
9 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
10 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
11 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
12 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
13 ร้อยละของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
14 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพตามความถนัด
15 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะอาชีพ
เพื่อดารงชีวิตตามบริบทของพื้นที่

ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)
2563 2564 2565

58.33
32.60
39.71
30.70

63.33
37.60
44.71
35.70

68.33
42.60
49.71
40.70

53.47
54.20
40

58.47
59.20
50

63.47
64.20
60

70
100

80
100

90
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

70

80

90

100

100

100

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
3) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่
โครงการสาคัญ
1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน
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4) โครงการพัฒนาความรู้สู่ทักษะอาชีพเพื่อการดารงชีวิต
5) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
6) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณและการออกแบบเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ Digital Technology และแบบ Face-to-Face Training
2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
3 ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีก้าวหน้าในวิชาชีพ
4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
5 ร้อยละของครูที่ได้รับการเพิ่มสมรรถนะให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ในศตวรรษที่ 21
6 ร้อยละของการพัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
8 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน
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แนวทางการพัฒนา
1) สารวจ จัดเก็บข้อมูลความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
3) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
5) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาสื่อสารที่ 3
โครงการสาคัญ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานเชิงประจักษ์เพื่อเป็นต้นแบบในการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
4) โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัด

1 จานวนสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยเพิ่มขึ้น
2 จานวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
3 จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน (+3) เพิ่มมากขึ้น
4 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
5 จานวนของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน STEM ศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) พัฒนาระบบการดาเนินงานทะเบียน-วัดผล การจัดทา การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา การออก
เอกสารสาคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
โครงการสาคัญ
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2) โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
3) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

ตัวชี้วัด

1 โรงเรียนทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ
2 ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ
DLTV และ DLIT
3 จานวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV
และ DLIT ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มสูงขึ้น
4 โรงเรียนนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ที่

ตัวชี้วัด

5 จัดทาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data) สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดได้
6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
เชื่อมโยงกับโรงเรียนได้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)

ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)
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แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โครงการสาคัญ
1) โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี (Big Data)
3) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV และ DLIT
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าหมาย ประชากรวัยเรียนมีความปลอดภัย โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มความปลอดภัย โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
2 ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเสมอภาค
3 โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
5 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
6 โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท
7 จานวนโรงเรียนในพื้นที่เกาะและทุรกันดารได้รับการพัฒนาและจัด
การศึกษาตามบริบท
8 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคันลดลง
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แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3) พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
4) ส่งเสริม และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดาเนินชีวิต
5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เกาะและทุรกันดารให้มีมาตรฐานและเหมาะสมตามบริบท
โครงการสาคัญ
1) โครงการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
2) โครงการพัฒนาระบบการรับนักเรียน
3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5) โครงการสร้างผู้นาด้วยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและสภานักเรียน
6) โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
7) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เกาะและทุรกันดาร
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น
2 ร้อยละจานวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น
3 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4 ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 ร้อยละของสถานศึกษาจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6 ร้อยละของสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสาคัญ
1) โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
3) โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับ แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบขับเคลื่อน
การศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายนอกระดับดี
ขึ้นไป
2 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
4 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๓ ด้าน
7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA )
8 ระดับคุณภาพของการรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบ e-MES

ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)
2563 2564 2565
100
100
100
100

100

100

30
100
106

25
100
106

20
100
106

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

B

A

AA

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

23
ที่

ตัวชี้วัด

9

ร้อยละของการรายงานผลการดาเนินโครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
10 การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนน้อยกว่า 20 คน
11 การบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ

ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)
2563 2564 2565
80
90
100
1
3 รร.

1
3 รร.

1
3 รร.

แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสาคัญ
1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3) โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการายปี ผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
5) โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกกภาคส่วน
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของสถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.)
2563 2564 2565
100
100
100
1
1
2

แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
2) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการกระจายอานาจ
3) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
โครงการสาคัญ
1) โครงการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา
จากทุกภาคส่วน
2) โครงการสร้างเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่
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3. ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2563 - 2565)
3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด
ด้ว ย ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสานักงาน
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการโรงเรียนในสั งกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใต้แผนงานพื้นฐานด้ านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรั พยากรมนุษย์ ประมาณการายปี
ปีงบประมาณละ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จึงดาเนินการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามการจัดสรร
ที่ได้รับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสานักงาน (งบงานประจา) ประมาณการ จานวน 2,000,000 บาท
ส่วนที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตามภารกิจและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประมาณการ
จานวน 3,000,000 บาท
3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
รวมทั้งสิ้น
3,000,000
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
700,000
มาตรฐานการศึกษา
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
120,000
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา
130,000
3. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
120,000
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน
4. โครงการพัฒนาความรู้สู่ทักษะอาชีพเพื่อการดารงชีวิต
60,000
5. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทย
ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
130,000
6. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คานวณและการออกแบบเทคโนโลยี
140,000
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

งบประมาณ (บาท)
ปี 2564
ปี 2565
3,000,000 3,000,000
700,000
700,000

รวม
9,000,000
2,100,000

120,000
130,000
120,000

120,000
130,000
120,000

360,000
390,000
360,000

60,000

60,000

180,000

130,000

130,000

390,000

140,000

140,000

420,000

630,000

630,000

630,000

1,890,000

100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

300,000

300,000

900,000
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กลยุทธ์
โครงการ
3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ผลงานเชิงประจักษ์เพื่อเป็นต้นแบบในการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
4. โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
3. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ผ่านระบบเทคโนโลยี (Big Data)
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
DLTV และ DLIT

ปี 2563
30,000

งบประมาณ (บาท)
ปี 2564
ปี 2565
30,000
30,000

รวม
90,000

200,000

200,000

200,000

600,000

430,000

430,000

430,000

1,290,000

150,000
130,000
150,000
288,000
150,000

150,000
130,000
150,000
288,000
150,000

150,000
130,000
150,000
288,000
150,000

450,000
390,000
450,000
864,000
450,000

100,000

100,000

100,000

300,000

38,000

38,000

38,000

114,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัย โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ์
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มความปลอดภัย โอกาส และความ
เสมอภาคทางการศึกษา
1. โครงการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาระบบการรับนักเรียน
3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5. โครงการสร้างผู้นาด้วยกระบวนการลูกเสือ
ยุวกาชาดและสภานักเรียน
6. โครงการจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานทา
7. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เกาะและ
ทุรกันดาร

ปี 2563
500,000

งบประมาณ (บาท)
ปี 2564
ปี 2565
500,000
500,000

รวม
1,500,000

150,000
50,000
150,000
50,000
40,000

150,000
50,000
150,000
50,000
40,000

150,000
50,000
150,000
50,000
40,000

450,000
150,000
450,000
150,000
120,000

30,000
30,000

30,000
30,000

30,000
30,000

90,000
90,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
3. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับ แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ปี 2563
350,000

งบประมาณ (บาท)
ปี 2564
ปี 2565
350,000
350,000

รวม
1,050,000

55,000

55,000

55,000

165,000

50,000
190,000
55,000

50,000
190,000
55,000

50,000
190,000
55,000

150,000
570,000
165,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ
1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก
3. โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการายปี ผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
5. โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนในพื้นทีพ่ ิเศษ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชา
สังคม
1. โครงการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการส่งเสริมการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาจากทุก
ภาคส่วน
2. โครงการสร้างเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่

ปี 2563
72,000
40,000

งบประมาณ (บาท)
ปี 2564
ปี 2565
72,000
72,000
40,000
40,000

รวม
216,000
120,000

10,000

10,000

10,000

30,000

12,000

12,000

12,000

36,000

5,000

5,000

5,000

15,000

5,000

5,000

5,000

15,000

30,000

30,000

30,000

90,000

15,000

10,000

5,000

45,000

15,000

20,000

25,000

45,000
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้บรรลุผลสาเร็จและเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายและจุดเน้ นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในนโยบายและสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ
2. หน่วยงานและสถานศึกษานาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นกรอบในการกาหนดนโยบายและการดาเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
3. มีการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้อง
กันทุกระดับสู่แผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. มีศูนย์เครือข่ายข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นระบบเครือข่ายการทางานร่วมกัน
และเชื่ อมโยงทั้ง ในระดั บ สถานศึ กษา ศู นย์ ป ระสานงานกลุ่ มโรงเรีย น ส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
เงื่อนไขความสาเร็จ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จะบรรลุความสาเร็จที่คาดหวังจะต้องดาเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ด้านนโยบายและแผน
1.1 ระบบการวางแผนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เอื้อต่อการปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลงานในทุกระดับ
1.2 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวทุกระดับการศึกษา เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาทั้งใน
ด้านวงเงินที่จัดสรรระยะเวลาในการโอนเงินตามงวดงบประมาณและการกระจายอานาจในการบริหารงบประมาณ
สาหรับสถานศึกษา
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1.3 การบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ ราชการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับสถานศึกษา มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามความสาคัญ จาเป็น และ
เหมาะสม
2. ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.1 ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นและร่วมกันผนึกกาลังในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จ
2.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่ว ไป ให้ ความสาคัญกับการปฏิรูปการศึกษาโดยมีกระบวนการและรูปแบบความร่วมมือใน
การดาเนินการอย่างจริงจัง
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญกาลังใจที่ดี มีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค่านิยมวัฒนธรรมใน
การทางานที่กาหนด
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิ บัติงาน
มีความก้าวหน้าในอาชีพและได้รับสวัสดิการที่ดี
3. ด้านการบริหารและจัดการ
3.1 มีการกากับ ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
3.2 นามาตรการการจัดการความรู้ในทุกภาระงาน การให้ความสาคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดให้มีการระดมทรัพยากรและสรรพกาลัง
จากทุกภาคส่วนมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอย่างจริงจัง
3.3 มีการพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามปัจจัยหลักความสาเร็จและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักที่กาหนดและใช้เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
3.4 มีหน่วยงานหรือองค์คณะบุคคลที่รับผิดชอบในการกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
โดยตรง
4. ด้านความร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 การระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรในการดาเนินงานโดยเฉพาะ
จากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในท้องถิ่นได้รับความร่วมมือ
สนับสนุนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
4.2 องค์กรเครื อข่ายการประชาสั มพันธ์ให้ ความร่ว มมือเผยแพร่กิจกรรมการดาเนินงานปฏิรูป
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และต่อเนื่อง
4.3 ผู้ ปกครอง ชุ มชนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานต้องมี
ความตระหนักและให้ความสาคัญต่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเข้มแข็ง
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การศึกษาสถานภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิเคราะห์และประเมินสถานภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 ได้ด าเนิน การวิ เ คราะห์ และประเมิ น
สถานภาพขององค์กร โดยระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายความต้องการและ
ความคาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ซึ่ ง องค์ ป ระกอบของการวิ เ คราะห์ ส ภา พแวดล้ อ ม
(Environment Analysis) โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายนอก (External
Environment) ที่เป็นโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats) ใช้หลักการวิเคราะห์ที่เรียกว่า STEP และ
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) หรือจุดอ่อน (Weaknesses)
ใช้หลักการวิเคราะห์ 2S 4M โดยมีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment Analysis) โดยนาปัจจัย 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 1) ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (Social – Culturl Factors : S) 2) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T)
3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) และ 4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal
Factors : P) มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นที่เป็นโอกาส
(Opportunities) +
1. สังคมและ
1. ประชากรมีอาชีพหลากหลาย สามารถใช้
วัฒนธรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ (มีปราชญ์)
(Social – Culturl 2. ชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ
Factors : S)
จิตสานึกรักบ้านเกิด
3. สังคมมีความเป็นพหุวัฒนธรรม ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. ประเพณีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์
ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ สืบทอด
วัฒนธรรมอันดี
5. วัด เป็นสถานที่ช่วยปลูกฝัง อบรมให้
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม
ด้าน

2. เทคโนโลยี
(Technological
Factors : T)

1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการจัดการศึกษา (สืบค้นเร็ว/
สะดวก/หลากหลาย/ต้องปรับวิธีการสอน)

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Treats) 1. ค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง
ส่งผลต่อจานวนผู้เรียน
2. การโยกย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครอง
ส่งผลต่อการจัดการศึกษา (เรียนไม่
ต่อเนื่อง)
3. ประชากรวัยเรียนลดลง
4. วัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อ
การจัดการศึกษา (ค่านิยม/ดารงชีวิต/
ไม่เอื้อเฟื้อ/พฤติกรรมของผู้เรียน)
5. สภาพครอบครัวที่มีปัญหา ส่งผลต่อ
การจัดการศึกษา(หย่าร้าง/ตามใจ/
ไม่สนใจ)
6. การประกอบอาชีพที่ใช้สารเคมี
ส่งผลต่อสุขภาพ
1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม
ส่งผลต่อโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีผลกระทบต่อการจัดหา
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ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Treats) 3. เศรษฐกิจ
1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ มีผลต่อ
(Economic : E)
การจัดสรรงบประมาณ
2. ประชากรมีฐานะยากจน ส่งผลต่อ
การสนับสนุนการจัดการศึกษา
(ต้องช่วยประกอบอาชีพ)
3. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต
4. ระบบเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ส่งผลต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
4. การเมืองและ
1. นโยบายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
1. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อ
กฎหมาย
ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา
(Political and
2. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นการลดภาระ 2. นโยบายปรับลดอัตรากาลัง มีผลต่อ
Legal Factors : P) ผู้ปกครอง สามารถลดอัตราการออก
การจัดการศึกษา
กลางคันได้
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
3. กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ส่งผลต่อ
ความสาคัญด้านการศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร
คุณภาพผู้เรียน
4. ความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลต่อ
เสถียรภาพทางการศึกษา
ด้าน

ประเด็นที่เป็นโอกาส
(Opportunities) +
- ไม่มี -

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 โดยศึกษาแนวโน้มของปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) และจุดอ่อน (Weaknesses : W) ที่มี
อิทธิพลโดยตรงต่อศักยภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใช้หลักการวิเคราะห์
2S 4M ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure : S1) ด้านผลผลิตและการบริการ(Service : S2)
ด้านบุคลากร (Man : M1) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3)
และด้านการบริการจัดการ (Management : M4) มีรายละเอียด ดังนี้
ด้าน
1. โครงสร้างและ
นโยบาย
(Structure : S1)

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)
1. โครงสร้างองค์กรมีความชัดเจน
2. นโยบายเน้นการมีส่วนร่วม
3. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายใน
องค์กรชัดเจน ทั่วถึง
4. ผู้นาองค์กร ปฏิบัติตามนโยบาย
5. นโยบายเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. นโยบายเน้นการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)
- ไม่มี -

32
ด้าน
2. ผลผลิตและ
การบริการ
(Service : S2)

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)
1 .ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา (มีทักษะ)
2. การให้บริการครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย (มีคุณภาพ)
3. การรับนักเรียนเป็นไปตามแผนที่
กาหนด
4. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง
5. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
ค่อนข้างต่า
2. ผู้เรียน ขาดความอดทน
3. ผู้เรียนขาดทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
4. ผู้เรียนออกกลางคัน
5. ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ ไม่ครบ 100%
6. ผู้เรียนขาดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
7. ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
8. ผู้เรียนขาดทักษะที่สาคัญ จาเป็น
สมรรถนะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
9. ผู้เรียนจบ ม.3 ยังศึกษาต่อสายอาชีพต่า
กว่าเป้าหมาย
3. บุคลากร
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. บุคลากรไม่เพียงพอ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. บุคลากร ยังขาดการบูรณาการใน
(Man : M1)
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงาน
3. บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในกฎ
ระเบียบการเงิน พัสดุ ยังไม่ดีเท่าที่ควร
4. บุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ยังไม่ดีเท่าที่ควร
5. บุคลากรมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสายงาน
การปฏิบัติ
6. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัย
การดาเนินการทางวินัย ยังไม่ดีเท่าที่ควร
4. ประสิทธิภาพทาง 1. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
1. งบประมาณไม่เพียงพอ
แผนงาน/โครงการ
2. งบประมาณ ที่จัดสรร/โอนไม่ครบตาม
การเงิน
2. การระดมทรัพยากร มาจากหลายภาค กรอบวงเงินที่ได้รับในคราวเดียวกัน
(Money : M2)
ส่วน
(ล่าช้า)
3. งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ค่าเสื้อผ้า
หนังสือเรียน ไม่เพียงพอ
4. การจัดสรรงบประมาณ ไม่สอดคล้อง
กับระยะเวลาที่จะดาเนินการ
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ด้าน
5. วัสดุอุปกรณ์
(Material : M3)

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)
1. วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทันสมัย

6. การบริการจัดการ 1. การบริหารจัดการเน้นการกระจาย
(Management :
อานาจ (มอบหมายงานที่ชัดเจน)
M4)
2. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. การบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การบริหารจัดการเน้นให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม
5. ระบบการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)
1. วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ
2. กรอบรายการครุภัณฑ์ไม่ตรงตาม
ความต้องการ
3. ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ไม่ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง
1. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ยังไม่ดีเท่าที่ควร
2. การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
ไม่เป็นระบบ
3. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ยังไม่ดีเท่าที่ควร (ไม่สามารถควบรวม)
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ที่ 471/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
……………………………..……………
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2562 มาตรา 16 “ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนห้าปี
ซึ่งต้องสอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วน
ราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบั ติราชการ ของส่วน
ราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่น ที่จะต้องใช้
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ”
จากข้อกฎหมายที่สาคัญข้างต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการดาเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน การกากับ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. 2564) สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการบริหารสานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริ บทของส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้อย่ างมี ประสิ ทธิภาพ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิ รู ปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของคณะรั ฐมนตรีที่ แถลงต่ อรั ฐสภา
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภายใต้การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสมชาย อรุณธัญญา
นายภาณพ แจ้งพลอย
นายธนพล นาเลาห์
นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
นางกาญจนา นิยมนา

ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
รองประธานกรรมการ
รอง ผอ. สพป.จันทบุรี เขต 2
กรรมการ
รอง ผอ. สพป.จันทบุรี เขต 2
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
กรรมการ
และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวดรุณี วัฒฐานะ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
นางสาวอรสา สมัครสมาน ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
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10. นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
กรรมการ
บุคลากรทางการศึกษา
11. นางสาวลาใย ป้องหมู่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
12. นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
13. นายนาวี แหล่งสิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ
14. นายปฐมพงศ์ ฐาศิริทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานขลุงบูรพา
กรรมการ
15. นางพรเพ็ญ กิจพิบูลย์ ประธานศูนย์ประสานงานขลุงสัมพันธ์
กรรมการ
16. นายศุภลักษณ์ ผิวผ่อง ประธานศูนย์ประสานงานขลุงศิขริน
กรรมการ
17. นางพิชญา เบี้ยแก้ว
ประธานศูนย์ประสานงานคีรีบรรจบ
กรรมการ
18. นางอาไพพรรณ บุญรอด ประธานศูนย์ประสานงานปัทมคีรี
กรรมการ
19. นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานสิงห์สมุทร
กรรมการ
20. นายรัฐพล สร้อยศรี
ประธานศูนย์ประสานงานเสมาสิงห์
กรรมการ
21. นายสังเวียน มาลาทอง ประธานศูนย์ประสานงานทับไทร
กรรมการ
22. นายอานาจ ชยางคานนท์ ประธานศูนย์ประสานงานหนองตาคง
กรรมการ
23. นายธรรมศักดิ์ สุขสาราญ ประธานศูนย์ประสานงานชายแดนโป่งน้าร้อน
กรรมการ
24. นายสรวิชย์ พันธ์สุโภ
ประธานศูนย์ประสานงานสอยดาวบูรพา
กรรมการ
25. นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล ประธานศูนย์ประสานงานสอยดาวเหนือ
กรรมการ
26. นายวุฒิไชย ไกรวิเศษ
ประธานศูนย์ประสานงานสอยดาวใต้
กรรมการ
27. นายประวีร์ บรรจงการ ประธานศูนย์ประสานงานพระบาทพลวง
กรรมการ
28. นางไพรินทร์ เกตุแก้ว
ประธานศูนย์ประสานงานเหลืองจันทร์
กรรมการ
29. นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
30. นางพัชรนันท์ โชตน์ศรีวรสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31. นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32. นางสาวณัฐธกรฌ์ โมรา เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
33. นางสาวนิรมล นิยมสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
พิจารณาทบทวน ตรวจสอบและวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยเฉพาะ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ ข้อคิดเห็ น
คาแนะนา ปรั บปรุ งแก้ไขแผนปฏิบั ติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. 2564) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายสมชาย อรุณธัญญา)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

