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 ตามที่ ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการ     
บ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2) พ.ศ.2562 โดยมาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16            
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้   
ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท า
เป็นแผน 5 ปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง”   
และมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิรูปส่วนราชการของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปี         
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการ   
บ้านเมือง  ที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้ก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 สนองต่อ    
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชการที่ 10 และสอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทศาสตร์แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์แผนจังหวัด
นครสวรรค์ เขตพ้ืนที่การศึกษา งานตามภารกิจ 4 ด้าน การประเมินส่วนราชการตามมารตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิ บัติ ราชการ (KPI Report System : KRS) และการประเมินคุณธรรมและ           
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) รวมทั้งผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
และใช้กระบวนการ PDCA คือ การวางแผน (Plan - P) การด าเนินงาน (Do - D) การตรวจสอบ (Check - C) 
และการปรับปรุง (ACT - A) ในการจัดท าและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสภาพทั่วไป  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
1.1.1) ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่และอาณาเขตการปกครอง 

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ ตั้งอยู่ประมาณ
ละติจูดที่ 15.5-16.7 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 99.7-100.4 องศาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึง
จังหวัดนครสวรรค์ตามเส้นทางหลวงสายพหลโยธิน (สายที่ 1) 237 กิโลเมตร หรือระยะทางตามทาง
รถไฟ 250 กิโลเมตร พ้ืนที่อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 30เมตรพ้ืนที่ของจังหวัด 9,597.677ตารางกิโลเมตร 
หรือ 5,998,548 ไร่ มากเป็นอันดับ 9 ของภาคเหนือ 

ที่ตั้งและอาณาเขต  ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัด

ก าแพงเพชร อ าเภอบึงนาราง อ าเภอโพทะเล อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอชนแดน อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรีจังหวัด

เพชรบูรณ์ อ าเภอโคกเจริญ อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  

อ าเภอสรรพยา อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอเมืองอุทัยธานี อ าเภอทัพทัน อ าเภอสว่างอารมณ์  

อ าเภอลานสัก อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
1.1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ราบ
ประมาณ 3 ใน 4 ของพ้ืนที่จังหวัด มีแม่น้ าสายส าคัญคือ แม่น้ าปิง แม่น้ ายม และ แม่น้ าน่าน ไหลมารวมกัน
เป็นแม่น้ าเจ้าพระยา ผ่านช่วงกลางของจังหวัด และมีเพียง 6 อ าเภอที่ตั ้งอยู่บนแม่น้ าสายหลัก 
สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด มีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบในเขตอ าเภอ
ลาดยาว อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอแม่เปิน และอ าเภอชุมตาบง พ้ืนที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยง
ติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของจังหวัดอุทัยธานีในส่วนทางใต้ของอ าเภอแม่วงก์ ส่วนตอนบนของอ าเภอ
แม่วงก์ และอ าเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกับป่าทึบของจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ของจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด อ าเภอหนองบัว และอ าเภอไพศาลี  เป็นพ้ืนที่ราบ
ลาดเทติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า
โดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอชุมแสง 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81


อ าเภอท่าตะโก อ าเภอโกรกพระ อ าเภอเก้าเลี้ยว และอ าเภอพยุหะคีรี สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตก 
(เขตอ าเภอลาดยาว อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอแม่เปิน และอ าเภอชุมตาบง) และทิศตะวันออก (เขตอ าเภอ
หนองบัว อ าเภอไพศาลี อ าเภอตากฟ้า และอ าเภอตาคลี) มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น ยกตัวขึ้นจาก
ตอนกลางของจังหวัดสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 20-100 เมตร 

1.1.3) ลักษณะภูมิอากาศ 
มีลักษณะอากาศร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นชัดเจน ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจาก

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม และจะมีฝนตกชุกในเดือน
กันยายน – ตุลาคม ส่วนฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงกลางเดือน
ตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายเดือนธันวาคม – กลางเดือน
มกราคม 

ส าหรับปี 2558  เดือน มกราคม มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 14.2 องศาเซลเซียส 
และช่วงเดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดวัดได้   
42.4 องศาเซลเซียสในเดือนพฤษภาคม 2558  อุณหภูมิเฉลี่ย  29.12 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน 
804.3 มิลลิเมตร และมีฝนตกทั้งหมด 110 วัน 

ส่วนปี 2559 เดือน กุมภาพันธ์  มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้  10.4 องศาเซลเซียส 
และช่วงเดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม  มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้  43.7 องศา
เซลเซียส ในเดือนพฤษภาคม 2559  อุณหภูมิเฉลี่ย  29.08 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน 1538.8 
มิลลิเมตร และมีฝนตกท้ังหมด 110 วัน 

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี หากปีใด
ปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี จะเกิดปัญหาน้ าท่วม ถ้าปริมาณฝนต่ ากว่า 1,000 
มิลลิเมตรต่อปี ประสบปัญหาฝนแล้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายท้องกระทะ 
หรือผีเสื้อกางปีกบิน 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝน คาบ 30 ปี(พ.ศ.2524-2553) ฝนรวม 1149.7 มิลลิเมตร จ านวนวัน 112.1 วัน 
ข้อมูล  :  สถานีอุตุนิยมวทิยานครสวรรค์   

1.1.4) การปกครอง 
ประชากรจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 1,066,455 คน เป็นชาย

จ านวน 521,343 คน คิดเป็นร้อยละ 48.88เป็นหญิง จ านวน 545,112 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11อ าเภอ
ที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จ านวน 243,126 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.80 
ของประชากรทั้งจังหวัด อ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อ าเภอชุมตาบง จ านวน 18,985 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.78 
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ตารางจ านวนประชากรจ าแนกตามเขตปกครองรายอ าเภอและเพศ พ.ศ. 2560 - 2561 
 

ข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 
หมายเหตุ : 1. จ านวนราษฎรที่มีสัญชาติไทย ชาย 520,309 คน หญิง 544,376 คน 

รวม 1,064,685 คน 

อ าเภอ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวนประชากร
ชาย (คน) 

จ านวน
ประชากร
หญิง(คน) 

จ านวน
ประชากร 
รวม (คน) 

จ านวน
ประชากร
ชาย (คน) 

จ านวน
ประชากร
หญิง (คน) 

จ านวน
ประชากร 
รวม (คน) 

เมือง
นครสวรรค ์

117770 126072 243842 117208 125918 243126 

โกรกพระ 17469 18454 35923 17370 18373 35743 

ชุมแสง 31775 33732 65507 31572 33568 65140 

หนองบัว 34468 35462 69930 34099 28727 62826 

บรรพตพสิัย 42871 44504 87375 42613 44292 86905 

เก้าเลีย้ว 17087 17806 34893 17035 17787 34822 

ตาคล ี 54393 55564 109957 53768 55281 109049 

ท่าตะโก 32840 34621 67461 32704 34480 67184 

ไพศาล ี 35741 36622 72363 35490 36516 72006 

พยุหะคีร ี 30103 32009 62112 29954 31838 61792 

ลาดยาว 43360 45098 88454 43109 5297 48406 

ตากฟ้า 20078 20767 40845 19985 20668 40653 

แม่วงก ์ 26686 26610 53296 26530 26535 53065 

แม่เปิน 10518 10321 20859 10486 10355 20841 

ชุมตาบง 9523 9598 19121 9420 9565 18985 

รวม 524682 547260 1071942 521343 545112 1066455 
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 2. จ านวนราษฎรที่ไม่ได้สัญชาติไทย ชาย 1,034 คน หญิง736 คน รวม 1,770 คน 
 3. รวมราษฎรที่มีสัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย รวมทั้งสิ้น 1,066,455 คน 

จังหวัดนครสวรรค์ จัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็น 
15 อ าเภอ 1,432 หมู่บ้าน 128 ต าบล และจัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่ง เทศบาล 21 แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่งเทศบาลเมือง  
2 แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล  121 แห่ง 

ตารางแสดงเขตการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดนครสวรรค์, ข้อมูลเดือน มกราคม 2560 
 
 
 

ที ่ อ าเภอ พ้ืนที่(ตร.กม.) จ านวนหมู่บ้าน จ านวนต าบล จ านวนเทศบาล จ านวนอบต. 

1 เมืองฯ 748268 172 16 2 16 

2 โกรกพระ 297194 65 9 3 7 

3 ชุมแสง 716726 126 11 2 11 

4 ลาดยาว 691096 149 12 2 12 

5 บรรพตพสิัย 909897 119 13 2 12 

6 หนองบัว 819505 107 9 1 9 

7 ตาคล ี 854082 125 10 2 10 

8 เก้าเลีย้ว 256713 43 5 1 4 

9 ท่าตะโก 607225 112 10 1 10 

10 ตากฟ้า 570692 76 7 2 6 

11 ไพศาล ี 979457 101 8 1 8 

12 พยุหะคีร ี 740794 125 11 2 9 

13 แม่วงก ์ 766808 66 4 - 4 

14 แม่เปิน 260200 24 1 - 1 

15 ชุมตาบง 379040 23 2 - 2 

รวม 9597677 1432 128 21 121 
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1.1.5) ประชากรและบ้าน  

จ านวนบ้านและความหนาแน่นของประชากร  มีแนวโน้มลดลง 

 

ข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

1.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.2.1) สถานภาพทางสังคม 

ในปี 2559 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรจังหวัดนครสวรรค์ ลดลงร้อยละ 0.51 
โดยมีอัตราเกิด ร้อยละ 0.81 อัตราการตาย ร้อยละ 0.84 อัตราการย้ายเข้า ร้อยละ 3.80 และอัตราการ 
ย้ายออก ร้อยละ 4.03 มีจ านวนการจดทะเบียนสมรสจ านวน 3,663 คู่ และมีการจดทะเบียนหย่า 1,844 คู ่

 ตารางจ านวนและการเกิด ตายย้ายเข้า ย้ายออก การจดทะเบียนสมรส และการหย่า  
ปี 2559 – 2561 

    

ที่มา  :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
 

ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม บ้าน 
พ้ืนที่จังหวัด 
   (ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

2556 525351 547791 1073142 383867 9597.68 111.81 

2557 525146 547610 1072756 390771 9597.68 111.77 

2558 524682 547260 1071942 396323 9597.68 111.68 

2559 521343 545112 1066455 401432 9597.68 111.16 

รายการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การเกิด 9934 0.92 9426 0.88 8699 0.81 

การตาย 8223 0.77 8513 0.79 8961 0.84 

การย้ายเข้า 4836 4.18 43336 4.04 40568 3.80 

การย้ายออก 45915 4.28 45177 4.21 42974 4.03 

การจดทะเบียนสมรส 4132 0.39 3874 0.36 3663 0.34 

การจดทะเบียนหย่า 1657 0.15 1738 0.16 1844 0.17 
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1.2.2) ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
การรับแจ้งคดีอาญาส่วนใหญ่เป็นคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย รองลงมาได้แก่ คดีประทุษร้ายต่อ

ทรัพย์ คดีที่น่าสนใจ  คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ  และคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
ตามล าดับ เมื่อเทียบระหว่างการรับแจ้งและการจับกุมพบว่าคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดีที่น่าสนใจ 
จับกุมได้น้อยกว่าคดีประเภทอ่ืน นอกจากนี้เกือบทุกประเภทความผิดมีแนวโน้มการรับแจ้งลดลงยกเว้น
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 เล็กน้อย 
      สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จ าแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2559 - 2561 

 
ที่มา:  ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.2.3) สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน 
ในปี พ.ศ. 2560 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในนครสวรรค์มีจ านวน 21852 บาท 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 17128 บาท และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจ านวน 188941บาท โดย 
ครัวเรือนผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงถึง 841765 บาท 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงกว่าร้อยละ 80 ยกเว้นครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตรซึ่งเป็น
เจ้าของที่ดินและผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร  ดังนั้นครัวเรือนสองประเภทหลังแม้จะ
มีการกู้ยืมเงินสูงแต่ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถใช้คืนเงินกู้ได้จะต่ ากว่าครัวเรือนประเภทอ่ืน ค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่เกิดจากค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์  ค่าที่พักอาศัย เครื่องแต่งบ้านและ
เครื่องใช้ ค่าเดินทางและการสื่อสาร  ด้านหนี้สินครัวเรือน ครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตร/เพาะเลี้ยงมี
หนี้สินจากการใช้ท าการเกษตรสูง ครัวเรือนผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตรมีหนี้สินเกิดจาก
การท าธุรกิจและใช้จ่ายอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน  ครัวเรือนผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และ

  
            ประเภทความผิด 

      2559       2560       2561 

รับแจ้ง 
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

รับแจ้ง
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

รับแจ้ง
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 69 55 53 49 50 44 

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ 489 350 420 332 431 343 

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ 903 454 756 417 723 359 

คดีที่น่าสนใจ 514 233 497 240 466 209 

คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 5463 6595 3627 6886 4714 4706 
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นักบริหารหนี้สินเกิดจากใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ/หรือที่ดิน และใช้จ่ายอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน 
ครัวเรือนทุกประเภทเป็นหนี้ในระบบมากกว่าหนี้นอกระบบ แต่ครัวเรือนคนงานทั่วไปมีจ านวนหนี้นอก
ระบบสูงกว่าครัวเรือนอ่ืนๆ แสดงถึงการขาดความน่าเชื่อถือ/ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้น้อย
กว่าครัวเรือนอ่ืน 

รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนกตามสถานะ
ทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ 
 

สถานะทางเศรษฐกิจสังคม 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือน 

หนี้สินเฉลี่ย 
ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายต่อ 

ของครัวเรือน ของครัวเรือน ต่อครัวเรือน รายได้ 

ครัวเรือนทั้งสิ้น 21852 17128 188941 78.40 

ผู้ถือครองท าการเกษตร     

ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดิน 27816 18361 207876 66.00 

ส่วนใหญ่เช่าที่ดิน / ท าฟร ี 15592 12531 214167 80.40 

ประมง,ป่าไม,้ล่าสตัว,์หาของป่า 
บริการทางการเกษตร 

13799 11377 27542 82.40 

ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองท่ีไม่ใช่
การเกษตร 

23275 19442 198521 83.50 

ลูกจ้าง     

ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และ
นักบริหาร 

44294 26661 841765 60.20 

คนงานเกษตร 11385 9594 20898 84.30 

คนงานท่ัวไป 16684 13405 80846 80.30 

เสมียนพนักงาน พนักงานขาย และ
ให้บริการ 

19049 16613 79643 87.20 

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลติ 19850 16841 66182 84.80 

ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 14162 13245 90919 93.50 
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1.2.4) การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
ในปี 2560 ประชากรเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) จ านวน 176510 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

16.46 ของประชากรทั้งจังหวัด ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) จ านวน 165092 คน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ15.40 ของประชากรทั้งจังหวัด คนพิการที่จดทะเบียนกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ในปี 2560 จ านวน 28367 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของประชากรทั้ง
จังหวัด  มีผู้ที่รับการความช่วยเหลือตามประเภทงานที่ให้ความสงเคราะห์ทุกประเภท จ านวน 7094 คน 
 

ตารางจ านวนและร้อยละของประชากร ตามประเภทการจดทะเบียนปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ประเภท 
2559 2560 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) 181543 16.91 178516 16.63 176510 16.46 

ผู้สูงอายุ  
(อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) 

158888 14.80 170928 15.93 165092 15.40 

คนพิการ  
(ท่ีจดทะเบียนคนพิการ) 

2435 0.22 2203 0.20 28367 2.65 
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ตารางจ านวนการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์, มกราคม 2561 
 
 
 

ประเภทงาน 
จ านวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (คน) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

สงเคราะห์ครอบครัวยากจน 
/คนพิการ ผู้สูงอายุ 

1603 4297 1996 789 952 

สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ 19 60 60 10 35 

สงเคราะห์เด็กในครอบครัว
ยากจน 

60 34 42 74 214 

จดทะเบียนคนพิการ 2314 1704 2093 2033 2950 

จัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณี 

2622 2036 2496 3939 3837 

ส่งราษฎรกลับภูมิล าเนาเดิม 6 ๖ 20 22 52 

รับคนไร้ที่พ่ึง (เร่ร่อน,ขอทาน) 42 65 8 2 50 

ผู้ขออุปการะเด็ก 38 52 45 26 38 

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ/อุบัติภัย - 51990 100 4 6 

ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ - 1400 - - 160 

ฝึกอาชีพให้กับคนพิการ - 520 25 - 40 

ฝึกอาชีพให้กับคนด้อยโอกาส - 100 80 100 160 

ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส พิการ 
สูงอายุ (หลัง) 

- - 97 95 30 

รวม 6717 62264 7062 7094 8524 
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1.2.5) การนับถือศาสนา 
ประชากรของจังหวัดนครสวรรค์ร้อยละ 99.76 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนา

คริสต์ และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.18 และ 0.06 ตามล าดับ 
จ านวนศาสนสถาน รวม 839 แห่ง เป็น วัด 809 วัด นิกายมหายาน 791 วัด นิกายธรรมยุติ 

18วัด โบสถ์คริสต์ 25 แห่ง มัสยิด 5 แห่ง พระอารามหลวง 4 แห่ง คือ วัดโพธาราม วัดนครสวรรค์ วัดวร
นาถบรรพต อ าเภอเมืองนครสวรรค์ และวัดตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า โดยทั้ง 4 วัดเป็นมหานิกาย 
 
1.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

1.3.1) การศึกษา 
ข้อมูลการศึกษาของจั งหวัดนครสวรรค์   ปี  พ .ศ .  2561 จั งหวัดนครสวรรค์มี

สถาบันการศึกษาจ านวน 673 แห่ง สถาบันการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน มีจ านวน 338 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.57 
โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนระหว่าง 121- 499 คน มีจ านวน 185 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.15 โรงเรียนซึ่งมี
นักเรียนตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไปมีจ านวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.28 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสมี 46304 คน 
จากจ านวน 99265 คน คิดเป็นร้อยละ 46.65 ของนักเรียนในสังกัด สพฐ. มีนักเรียนออกกลางคันลดลง 
คะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558(รวม 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากคะแนนปีการศึกษา 2560 

จากการประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1,2 และ 3 
นักเรียนประถมศึกษาในสังกัดมีความสามารถด้านการอ่านผ่านเกณฑ์จ านวน 35604 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.84 (จากนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 จ านวน 40317 คน) ความสามารถด้านการเขียน ผ่านเกณฑ์
จ านวน 35987 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.26 มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ทั้งจังหวัดจ านวน 524 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.3 ของนักเรียนประถมศึกษาทั้งหมด  และมีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อ่านไม่ออก จ านวน 334 คน    คิด
เป็นร้อยละ 1.04 (จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 32264 คน) 
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ตารางท่ี 1 จ านวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคคลกรทางการศึกษา ของสถานศึกษาภาครัฐ
และเอกชนทกุสังกัด 
 

 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
นครสวรรค์,ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 2 และ 3 ข้อมูล         
๑๐ มิถุนายน 2560 

 
 
 
 
 

ที ่ หน่วยงาน 
จ านวน
สถานศึกษา 

จ านวนนักเรียน 
นักศึกษา 

จ านวนครู 
จ านวนบุคลากรทาง

การศึกษา 

1 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

558 99265 7789 618 

2 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

56 34208 1000 150 

3 
ส านักงานบริหารงานการศึกษา
พิเศษข้ันพ้ืนฐาน 

1 370 55 110 

4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  7 9661 272 227 

5 
ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

10 12670 686 36 

6 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครสวรรค ์

16 17421 38 284 

7 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครสวรรค ์

8 772 13 150 

8 สถาบันการพลศึกษา 1 327 55 5 

9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 9714 362 125 

10 
ศูนย์การเรียนรู้ปญัญาภิวัฒน์ 
นครสวรรค ์

1 189 1 8 

 รวมท้ังหมด 673 184597 4597 2984 
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ตารางท่ี 2 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2560 
 

ประเภทความ 
ด้อยโอกาส 

หน่วยงาน/จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
รวม 

สพป.นว 1 สพป.นว2 สพป.นว 3 สพม.42 
21,311 23000 22,309 32,654 99,265 

1. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 
2. เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 
3. เด็กถูกทอดทิ้ง 2 16 0 14 32 
4. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครอง
เยาวชน 

0 1 0 1 2 

5. เด็กเรร่่อน 0 0 0 1 1 
6. ผลกระทบจากเอดส ์ 16 0 1 0 17 
7. ชนกลุ่มน้อย 7 0 0 5 32 
8. เด็กที่ถูกท าร้ายทารณุ 14,179 14,157 12,248 54,32 46,016 
9. เด็กยากจน 0 2 2 3 7 
10 เด็กที่มีปัญหาเกีย่วกับยาเสพตดิ 2 57 101 40 200 
10 ท างานรับผิดชอบตนเองและ
ครอบครัว 

0 0 2 14 16 

11. อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 
รวม 14,206 14,233 12,354 5,515 46,304 

คิดเป็นร้อยละ 14.31 14.34 12.45 5.56 56.65 
 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์  
: ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย.60) 
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ตารางท่ี 3 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558– 2560 
 
 

 

 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์  
ที่มา : ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ DMC สิ้นปีการศึกษา 2560 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 
และ 2560 (รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 

 
 
 
 

ที ่ สพป./สพม. 
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

1. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 21 1 - 

2. สพป.นครสวรรค์ เขต 2 50 13 11 

3. สพป.นครสวรรค์ เขต 3 39 32 8 

4. สพม.42 176 244 57 

  รวม 286 290 76 

 
 สพป./สพม. 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

การพัฒนา(+/-) 
สรุปผล 

การพัฒนา 

ระดับ
จังหวัด
(58) 

ระดับสังกัด 
(58) 

ระดับ 
ประเทศ 
(58) 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 

44.11 45.45 1.34 เพิ่มขึ้น 43.92 43.19 44.98 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต 2 

37.89 41.82 3.93 เพิ่มขึ้น 43.92 43.19 44.98 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต 3 

40.73 41.51 0.78 เพิ่มขึ้น 43.92 43.19 44.98 

รวม 40.91 42.93 2.02 เพ่ิมขึ้น 43.92 43.19 44.98 

17



ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 และ 
2560  (รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 
ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

และ 2560  (รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 

 
 สพม. 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

การพัฒนา
(+/-) 

สรุปผล 
การพัฒนา 

ระดับ
จังหวัด
(58) 

ระดับ
สังกัด
(58) 

ระดับ 
ประเทศ 

(58) 

สพม.42 32.96 34.46 1.5 เพิ่มขึ้น 34.32 34.97 34.81 

รวม 32.96 34.46 1.5 เพ่ิมขึ้น 34.32 34.97 34.81 

 

ที่มาตารางที่ 4 - 6 : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์  
: ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 และ 2560 

 
 
 
 
 

 
   สพป./สพม. 

ปีการศึกษา    
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

การพัฒนา 
  (+/-) 

สรุปผล 
การพัฒนา 

ระดับ
จังหวัด
(58) 

ระดับ
สังกัด
(58) 

ระดับ 
ประเทศ 

(58) 

สพป.นครสวรรค์  
เขต 1 

35.08 36.19 1.11 เพิ่มขึ้น 37.46 37.95 37.91 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต 2 

32.04 34.22 2.18 เพิ่มขึ้น 37.46 37.95 37.91 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต 3 

32.72 33.38 0.66 เพิ่มขึ้น 37.46 37.95 37.91 

สพม.42 35.87 37.01 1.14 เพิ่มขึ้น 37.46 37.95 37.91 

รวม 33.93 35.20 1.27 เพ่ิมขึ้น 37.46 37.95 37.91 
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1.4 สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์เป็นองค์กรทางการศึกษาหนึ่งที่
รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติทั้งจากนโยบายของรัฐบาล จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายของส านักงานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเช่นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET)            โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดเป็นนโยบายและจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักทั้ง 
5 กลุ่มสาระให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 อีกทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาน าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและด าเนินการตาม
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องพบว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า
สามารถน านโยบาย จุดเน้น และยุทธศาสตร์มาพัฒนาสถานศึกษาโดยก าหนดเป็นแผนงาน โครงการที่
ชัดเจน สามารถสื่อสารและจูงใจให้บุคลากรและทีมงานได้รับทราบและถือปฏิบัติท าให้ในปีการศึกษา 
2560 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดนครสวรรค์สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2559, น.64-65) และในปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 วิชาได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2559 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 และ เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพใน
ระดับต่างๆนั้นนอกจากตัวของนักเรียนเองแล้วครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาถือ
ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จในการเรียน การพัฒนา
ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและ
ผลสัมฤทธิ์กับตัวผู้เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ในปีการศึกษา 
2560 ที่ผ่านมามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลายท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบัน
ต่างๆ เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” จากคุรุสภา
จ านวน 40 คน  จากจ านวน 2,324 คนทั่วประเทศ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสดุดี”และเกียรติบัตรประจ าปี 2560 จากคุรุสภา
จ านวน 17 คน จาก 1,013 คนทั่วประเทศโดยเป็นข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จ านวน 6 คน, เขต 2 จ านวน 5 คน และเขต3 จ านวน 5 คน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์มีการประสานการระดมทรัพยากรในด้านต่างๆ รวมทั้ง
ทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด และการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นภารกิจ
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ที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นองค์กรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพซึ่งการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นภารกิจส าคัญที่ ผู้บริหารจะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งคุณภาพของการเป็นผู้น าองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมย่อมจะท าให้
ประสิทธิผลของการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ดีขึ้นด้วย 
1.5 สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษา 

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม

ศักยภาพ 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่

เปลี่ยนแปลง 
1.6 ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

1.6.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต าบล
โคกเดื่อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น) ในพ้ืนที่อ าเภอไพศาลี อ าเภอหนองบัว อ าเภอตากฟ้า  
อ าเภอตาคลี และอ าเภอท่าตะโก มีพ้ืนที่ 3,830.93 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.91 ของพ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด 9,597 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
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ทิศเหนือ  ติดต่อจังหวัดพิจิตร 
ทิศใต้  ติดต่อจังหวัดลพบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  และจังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันออก  ติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

(อ าเภอเมืองนครสวรรค์,อ าเภอชุมแสง,อ าเภอโกรกพระ,อ าเภอพยุหะคีรี และอ าเภอเก้าเลี้ยว) 
1.6.2 อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และพันธกิจ ดังนี้ 

1.6.2.1  อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 บัญญัติ
ว่าในแต่ละเขตพ้ืนที่ให้มีคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล 
จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัด
การศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.6.2.2  อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
บัญญัติว่า ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเ ลิก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่
ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

1.6.2.3  อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
บัญญัติว่า ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1)  อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของ
หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 (2)  อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

 (3)  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 (4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายก าหนด 
1.6.2.4  อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามข้อ 3 ของประการกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

 (1)  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น 

 (2)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ
หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ
รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

 (3)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 (4)  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 (5)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 (6)  ประสานระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 (7)  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 (8)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 (9)  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ด้านการศึกษา 
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 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 (12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
1.6.3  โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยกลุ่มงาน6 กลุ่ม  หน่วยตรวจสอบภายใน 1 หน่วยและ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1 ศูนย์ดังนี้ 
 1.  กลุ่มอ านวยการ 
 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.  กลุ่มนโยบายและแผน 
 4.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 7.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 8.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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1.6.3.1 กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขต 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(4) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรส านักงานเขต 
(5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของส านักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด 
(6) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
(7) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตที่มิใช่งานของ

ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(10) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขต สถานศึกษา และ

หน่วยงานทางการศึกษา 
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
1.6.3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
(2) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
(3) ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(4) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณ 
(5) ด าเนินงานทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
(6) ปฏิบัติงานเลขานุการและอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงาน

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
(8) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปี ที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.6.3.3 กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และ

การจัดการศึกษา 
(2) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน

การศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
(3) วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
(4) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
(5) ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.6.3.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
(3) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา

สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
(4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ

พิเศษ 
(5) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด         

เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก     
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 

(6) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(7) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(8) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน

แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(9) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(10) ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนา และการวัฒนธรรม 
(11) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(12) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(13) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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1.6.3.5 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(3) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผล 
(4) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
(7) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
1.6.3.6 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(2) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(3) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(4) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(5) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งาน

พัสดุและงานบริหารสินทรัพย์ 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
1.6.3.7 หน่วยตรวจสอบภายใน  วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) สอบทานการปฏิบัติงานในส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร 

หลักฐาน ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
(2) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าด้านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม และพัฒนางานด้านการตรวจสอบของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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(3) ให้ค าปรึกษา แนะน า แต่ไม่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และ
การจัดวาง หรือการแก้ไข ระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.6.3.8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีภารกิจดังนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ส าหรับการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนการสอน 
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
(4) จัดอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(5) ให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการให้บริการการติดตั้ง 

บ ารุง รักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.6.4 ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
1.6.4.1 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา/จ านวนห้องเรียน/จ านวนนักเรียน 

(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) 
 

จ านวนสถานศกึษา จ านวน/หน่วย จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน 

   สถานศึกษารัฐบาล 200 และ 1 สาขา 1,767 ห้อง 22,309 คน 

   สถานศึกษาเอกชน 22 372  ห้อง 10,780 คน 

รวมท้ังสิ้น 222 และ 1 สาขา 2,139 ห้อง 33,089 คน 
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1.6.4.2 จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) 
 

ขนาดสถานศึกษา สถานศึกษารัฐบาล สถานศึกษาเอกชน 

โรงเรียนขนาดเล็ก (120 คนลงมา)   

น้อยกว่า 20 คน 12 1 

 21 - 40   คน 23 1 

 41 - 60   คน 39 และ 1 สาขา 1 

 60 - 80   คน 29 0 

 81 - 100 คน 29 0 

101 - 120 คน 4 0 

โรงเรียนขนาดกลาง (121 - 600 คน)   

121 - 200 คน 38 3 

201 - 400 คน 23 4 

401 - 600คน 1 7 

โรงเรียนขนาดใหญ่ (601-1,500 คน)   

601 - 1,500คน 2 4 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (1,500 คนขึ้นไป)   

1,500 คนขึ้นไป 0 1 

รวมท้ังสิ้น 200 และ 1 สาขา 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28



1.6.4.3 ข้อมูลสถานศึกษาจ าแนกตามรายอ าเภอ (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) 
 

อ าเภอ สถานศึกษารัฐบาล สถานศึกษาเอกชน 

ตากฟ้า 24 2 

ตาคล ี 58 10   

ไพศาล ี 38 7 

หนองบัว 41 และ 1 สาขา 1 

ท่าตะโก 39 2 

รวมท้ังสิ้น 200 และ 1 สาขา 22 

 
1.6.4.4 ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) 

 

ระดับชั้น 

สถานศึกษารัฐบาล สถานศึกษาเอกชน 

จ านวนนักเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

อนุบาล 3 ขวบ 0 0 823 33 

อนุบาล 1 2,369 197 1,034 38 

อนุบาล 2 2,257 204 1,023 38 

รวมก่อนประถมศกึษา 4,626 401 2,880 109 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,459 204 1,107 38 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,459 207 1,118 37 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,588 208 1,027 34 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,625 207 1,115 35 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,663 207 1,074 36 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,617 207 1,039 33 

รวมประถมศึกษา 15,411 1,240 6,480 213 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 812 42 384 12 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 749 42 441 13 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 3 711 42 378 13 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,272 126 1,203 38 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 0 0 85 4 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 0 0 74 4 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 0 0 58 4 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 217 12 

รวมท้ังสิ้น 22,309 1,767 10,780 372 

 
1.6.4.5 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) 

 

จ านวนบุคลากร จ านวน(คน) 

5.1  บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที ่  

       5.1.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี - 

       5.1.2  รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี 6 

       5.1.3  ศึกษานิเทศก์ 10 

       5.1.4  บุคลากร 38 ค (2) 37 

       5.1.5  นักจิตวิทยา 1 

       5.1.6  ลูกจ้างประจ า 4 

       5.1.7  ลูกจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล) 8 

รวมบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ี 66 

5.2  บุคลากรสถานศึกษา  

       5.2.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 167 

       5.2.2  รองผู้บริหารสถานศกึษา 3 

       5.2.3  ครูผู้ช่วย 105 

       5.2.4  ครู 1,174 

       5.2.5  พนักงานราชการคร ู 26 

       5.2.6  ครูอัตราจ้าง  (ครูวิกฤติ 49, ครูวิทย์ - คณิต 19) 68 
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5.2.7  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 77 

5.2.8  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  55 

5.2.9  นักการภารโรง 107 

รวมบุคลากรสถานศึกษา 1,782 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 1,848 

 
1.6.5  ผลการด าเนินงาน 

1.6.5.1 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ระดับชั้น ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
 

วิชา ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ภาษาไทย 42.03 43.94 47.30 51.01 
สังคมศึกษาฯ 35.46 49.24 45.95 43.97 
ภาษาอังกฤษ 30.10 32.99 34.52 30.48 
คณิตศาสตร ์ 37.74 37.33 39.43 37.55 
วิทยาศาสตร ์ 34.08 40.17 40.35 39.43 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ระดับชั้น ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
 

วิชา ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ภาษาไทย 39.62 32.67 40.39 42.12 

สังคมศึกษาฯ 35.20 43.46 41.69 44.20 

ภาษาอังกฤษ 27.41 26.86 25.67 27.02 

คณิตศาสตร ์ 22.07 26.44 26.61 22.88 

วิทยาศาสตร ์ 33.78 34.15 32.55 31.64 
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2555 - 2559 
 

 
 

ที ่ วิชา 
ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558  
ปีการศึกษา 

2559 

1 ความสามารถดา้นภาษา 49.25 49.00 46.15 46.17 

2 ความสามารถด้วนค านวณ 34.78 40.83 38.38 31.61 

3 ความสามารถดา้นเหตผุล 43.71 47.54 47.55 47.72 

  ค่าเฉลี่ยรวม 42.58 45.79 44.03 41.83 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลยุทธ์/ตัวชี้วดั 
ระดับ 

ที่ได้ 
ระดับคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.50 ปานกลาง 

ประเด็นที่ 1.1 นักเรียนจบชั้นประถมศกึษาปีที ่1 ทุกคนอา่นออกเขียนได้มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 4 ดีมาก 

ประเด็นที่ 1.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
3 

1 พอใช้ 

ประเด็นที่ 1.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
3 

1 พอใช้ 

ประเด็นที่ 1.4 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานที่ก าหนดของผู้เรียน
ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 

4 ดีมาก 

กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

4.50 ดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 2.1 ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ครบทกุ
ตัวสอดคล้องตามช่วงวัย 

4 ดีมาก 

ประเด็นที่ 2.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 5 ดีเยี่ยม 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ติดตามผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน - (ไม่มีการ
ประเมินผล) 

กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4.67 ดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 4.1 สถานศึกษาทกุแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าดว้ย
หลักเกณฑ์และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบที่ 3 ผา่นการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 4.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 
ร้อยละ 80 และหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทุกแห่ง มีผลงานที่เป็นเลิศ 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 4.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เบกิจ่ายงบประมาณในภาพรวมไดไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละ 96 
และงบลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 87 

4 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลยุทธ ์ .89 ดีมาก  
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้น ายุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2580) 
 3. ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 4. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6. นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 
 8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนคราสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
 9. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร  
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน 4 ด้าน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
     1) ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง 
     2) ยึดมั่นในศาสนา 
     3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม 
     1) รู้จักแยกเยอะสิ่งผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
     2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
     3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด - สิ่งที่ชั่ว 
     4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานท า มีอาชีพ 
     1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
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     2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น
และ มีงานท าในที่สุด 
     3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบตรัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
     1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
     2) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสในการท าหน้าที่
เป็นพลเมืองด ี
     3) การเป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร  
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณสุข ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
(ที่มา : https://sites.google.com/a/cmi.infe.go.th/nfemaetha/news_us/article/untitledpost) 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 
   กรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน คือ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
      1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
      2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
      3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
      4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ 
      5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
      2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
      3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
      4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
      5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
      2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
      3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
      4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
      5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
      6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
     2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
     3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
     4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
     2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
     3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
     4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
     5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
     2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา    
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
     3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       
ในการพัฒนาประเทศ 
     4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
     5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 
และเป็นมืออาชีพ 
     6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
     8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)ส าหรับใช้เป็นแผนการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์  

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ า
ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู่เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุรภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมี
ระบบการผลิตและบริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มี
ทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคน
ไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บน
พ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1.วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 

1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 

2.เป้าหมายและตัวชี้วัด 

2.1 เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 

2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสารถเพ่ิมขึ้น 

2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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2.2 ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ตัวชี้วัด  

1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 2 คนไทยในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 

2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

 ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 

 ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 

ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 

3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล
สุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 

3) การสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่
มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 

3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะน า และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูป
รับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

3.3.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้า
ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้
ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

3.3.3 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพราคาถูก 

3.3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.4 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนบัสนุนให้มีการท าวิจัยรว่มกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
 
2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
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รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึน
ในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนใน
เรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่ม
ร้อยละ 40 รายได้ต่ าสดุ ผู้ด้อยโอกาสสตร ีและผู้สูงอาย ุอาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก และการเข้าถึง
เงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรมและใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือลดการเหลื่อมล้ า 

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

 ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
และระหว่างพ้ืนที่ 

 ตัวชี้วัด 2.2 สัดสว่นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการ
คุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดย 

3.1.1ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การ
ดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การ
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบการคัดกรองและการให้เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

43



3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียม
กันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัว อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ 
(Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครู
และโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

3.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่าง 
เท่าเทียม พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 
3.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่
ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่การสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการ
ผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1. วัตถุประสงค์ 

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟู
คุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
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ตัวชี้วัด 3.1 สัดสว่นของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย 
และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสี
เขียวเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงานดังนี้ 

3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤติ ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้
เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ 
ม่ังคั่งและยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพ้ืนฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 

1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามทั้งภัย
ทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
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ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับโครงดารพระราชด าริเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ิมข้ึน  

เป้าหมายที่ 4ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 

3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมือง โดยปลุกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและ
ค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขา้ใจ เข้าถึง พัฒนา” 
พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

3.2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.2.1 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังระดับภูมิภาค
และพหุภาคีเพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ 
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความม่ันคง
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ระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมืองการค้า
มนุษย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาด โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และ
สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

1.2 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

1.3 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย
ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

 

3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง        ส่วน
ภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
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1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุก
กลุ่มในสังคมผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการ
ปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
และการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการการลงโทษผู้กระท าผิด
หรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในกลุ่มประชาชน 

3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการ

ด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐ
อย่างต่อเนื่อง 

4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา        การ
พัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
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2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.3 สัดสว่นการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบ
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม 

3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดย
อาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ

สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S)เทคโนโลยี 
(Technology : T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  

2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

 
2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ส านักเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตรเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
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ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 
ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่ เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์: คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 
ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ

ศึกษาแห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้ง
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมาย
ความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย
ต้องด าเนินการดังนี้ 
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1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมใน
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการ
การก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมา
เป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การจัดระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจาก
ส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงาน
บุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อ
สาธารณชนจะเป็นกลไกลในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบาย
รัฐบาล 
 

51



4. ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วั ดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและ
การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการจัดการเรียน 
การสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน    
ในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อ
ชาติศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษาในพ้ืนที่
พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่        
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ       
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น 
 โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง      
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล 
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิอาชญากรรมและ      
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน    
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้ อมูลความต้องการ
ก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น    เมื่อ
เทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตาม   ระดับ/
ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนใน
โรงงานตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ(Dual 
Degree) เพ่ิมขึ้น จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เพ่ิมขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ  และ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม    
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐ
เ พ่ิมขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเ พ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน 
เพ่ิมขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการ
จัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ        
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย              
จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่นเด็กแรกเกิด – 5 ปี      
มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างาน
และถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา   
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย           
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพ    
เด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร    
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑เพ่ิมขึ้น และสถาบันการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ          ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน         
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น สื่อสารมวลชน 
ที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและ
เอกชนเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  
มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือ  
ไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 
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 3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัด   
ที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 
10 ปี(พ.ศ. 2560 – 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครู
ที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา
อ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูเป็นต้น 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอ่การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
  โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียนและ       
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม    
ที่พึงประสงค์และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
และมีแผนงานและโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจ    
และพ้ืนที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย      
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงและมีคุณภาพ เป็นต้น 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผลมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น      
มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง   
และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน 
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและ
ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้เป็นต้น 
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  โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา   
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูล        
ด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการส าคัญเช่น โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผู้เรียน       
ทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
ในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัด      
ที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพ่ิมขึ้น และ
สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในสาขาต่างๆ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม    
มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนา
องค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม             
และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียวเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
มีเป้าหมายดังนี ้
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง 
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ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นต้น 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ           
และมาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการ          
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษา     
ที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ            
ของประชาชนและพ้ืนที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามา
จัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น   
และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย       
เมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกัน    
ของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไก
การจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา
ที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ      
ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 โดยก าหนดแนวทางการ พัฒนา คือ  ปรับปรุ ง โครงสร้ า งการบริหารจัดการศึกษา                    
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน                      ใน
การจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการ     เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณ       เพ่ือ
การศึกษา และโครงการทดลองน าร่องระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 
 การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระ   
ของแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดั บ
การศึกษา การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
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ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์       
แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนเพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติและการน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ   
ที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ 
 
5 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี) 

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
โดยก าหนดนโยบาย 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการ
ปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่
จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลาย 

นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้รวมทั้ง 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทย
ในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
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มั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้านการ
เสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อ
พิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน า
ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุย
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้ง

การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูป
การศึกษาการเรียนรู้กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และ
บริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  

นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มี
ความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็น
ผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกโรงเรียน 

นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
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เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 

นโยบายที่ 8.5 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการ
สอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปท างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้
เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 

นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้้าเสียที่เกิด
จากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่ งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก 
ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรม
ที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง 
รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญ
ในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น 
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การ
อนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่าย
ทั้งของภาครัฐและประชาชน 
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6 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของ

ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
และส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบาย
ได้ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาทเชิงรุกใน
ประชาคมอาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

นโยบายความม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ดังนี้ 
ส่วนที่1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ.เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้อง
ใน 3 นโยบาย 

1. นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2. นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
3. นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน 
 
7. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      หลักการ 
 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
พ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 
      ระดับก่อนอนุบาล 

61



 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในด้านสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
      ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะ
ที่ส าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการ
รู้จักและประเมินตนเอง 
      ระดับประถมศึกษา 
  มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครู 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
      ระดับมัธยมศึกษา 
  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี
งานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
      ระดับอาชีวศึกษา 
  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
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      การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือให้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสังคมสูงวัย 
     การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการ 
  1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็น  
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
  3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และ        
การบริหารจัดการ 
  4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง         
ข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
  5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง       
ตามความต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
  6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ  
หน่วยจัดการศึกษา 
  7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือ  
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
  8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องการ ตรวจสอบข้อมูล / ข้อเท็จจริง    
ที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร 
อธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
  9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มี 
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
  10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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8 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ15–59 ปี 
7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุ15 –17 ปี 
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

9 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  
พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสว่นรว่มในการจัดการศกึษา 
เป้าหมายหลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์ 
1.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน

รูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อ

การเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
7. ปรับระบบการผลิตครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
9. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
11. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่

ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
14. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ 
15. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
16. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน

ทุกพ้ืนที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
17. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
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18. จัดหาทุนและแหล่งทุนการศึกษา 
19. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มี 

ความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ

ไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
21. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ

รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็น
ปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน 

22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียนสถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

23. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

24. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด 

25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
26. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความ

เหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
27. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
28. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ 
29. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อมพัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 

10. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 
และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
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  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ         
ในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา    
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ         
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย     
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลก
ที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา     
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ      ด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
       มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและ       การ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น า ไปสู่การพัฒนา ทักษะวิชาชีพ     
เป็นนักคดิ เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 
 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม      
ในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได ้
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพ    
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Global 
Goals for Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง           ของ
สถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้     
เรื่อง ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียน   
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว(GREEN OFFICE) 
เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
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 6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขตมีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
 8. มสีถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค          ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและ        
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงาน    
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการ    
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้   
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก(SWOT ANALYSIS) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการ
ก าหนดโครงสร้างและบทบาทที่ชัดเจน 

1.นักเรียนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการคิดวเิคราะห์
การใช้เหตุผลและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 

2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายใหผู้้เรยีนมี
ความสุข 

2.การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

3.การบริการทางการศึกษาสามารถให้บริการกับ
ผู้เรยีนทุกกลุ่มทุกประเภท 

3.คุณลักษณะเฉพาะของสื่อ วัสดคุรุภณัฑ์ไม่ทันสมยัและไมต่รง
ต่อความต้องการ 

4.ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

4.ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลมุและยังไม่ใช้ในการบริหาร
จัดการ 

5.สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการงบอุดหนุนรายหัว
ได้ตามความต้องการของสถานศึกษา 

5.ระบบการติดตามและประเมินผลยังขาดประสิทธิภาพและไมม่ี
การน าผลมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6.มีเครือข่ายการบริหารจดัการในทุกระดับที่เอื้อต่อ
การพัฒนาการศึกษา 

6.การพัฒนาครูโดยต้นสังกัดไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษา 

7.ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคเ์พราะไดร้ับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจาก
คณะคร ู

7.ครูมีภาระงานนอกจากการสอนมากเกินไป 

 
8.การวางแผนพัฒนาอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพที่เป็นจริง 

 
9.ผู้เรียนบางส่วนยังมีปญัหาเรื่องอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้อ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง 

  
10.ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษไดไ้ม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจาก
กระบวนการเรียนการสอนภาษาองักฤษไม่เน้นเรื่องการสื่อสาร 

  

11.ผู้เรียนมผีลการทดสอบการเรียนระดับชาติกลุ่มสาระหลักอยู่
ในระดับต่ าเนื่องจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้นการสอนตาม
หนังสือเรียนมากกว่าตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
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โอกาส อุปสรรค 
1.หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษามากข้ึน 

1.ระบบการเมืองและประชาธิปไตยขาดเสถียรภาพ 

2.เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2.นโยบายการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 

3.มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาท่ีให้โอกาส
ทางการศึกษากับประชากรวยัเรยีนทุกกลุ่ม 

3.โครงสรา้งประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ใน 10-15 ปีข้างหน้า 

4.เทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลต่อการสื่อสารและการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว 

4.ปัญหาสังคม อบายมุข ยาเสพตดิสื่อไม่สร้างสรรค ์

5.การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซยีนส่งผลต่อโอกาส
ทางการศึกษาด้านอาชีพของผู้เรียนมากขึ้น 

5.ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
แข่งขันสูงส่งผลให้จ านวนโรงเรยีนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 

6.นโยบายลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้เปิดโอกาสให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ตามความถนดัและความสนใจส่งผลให้
ผู้เรยีนมีความสุขในการเรียน 

6.หน่วยงานท่ีจัดการศึกษามหีลายสังกัด ขาดการวางแผนการจดั
การศึกษาร่วมด้วย 

 7.การสื่อสารทางเทคโนโลยหีลากหลายแต่ขาดการ 
ควบคุมส่งผลต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน 

  8.ครอบครัวมีฐานะยากจนส่งผลตอ่ความพร้อมของผู้เรียน 

  9.การจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มี
ความพร้อม 

  10.ระบบการบริหารงานบุคคล ของหน่วยงานขาดความคล่องตัวใน
การด าเนินงาน 

  11.การผลติครูแต่ละสาขาไมส่อดคล้องกับความต้องการ 

  12.มีปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงในการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน 

  13.สถาบันครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวแตกแยก
มากขึ้นท าให้บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรม 
ลดน้อยลง น าไปสู่พฤติกรรมท่ีไมพ่ึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน 

  14.สังคมไทยขาดภูมิคุม้กันจากการบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่าน
เทคโนโลยีการรับวัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลายและไม่สร้างสรรค์ 
ผ่านการน าเสนอของสื่อต่างๆส่งผลให้เด็กและเยาวชนเลียนแบบ
พฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม 
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ส่วนที่  3 

สาระส าคัญของแผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 
3.1 วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 
3.2 พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
3.3 ค่านิยม 
 “LOVE อยู่ร่วมกันด้วยความรัก” ประกอบด้วย 
 L – live together in harmony      อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี 
 O – Organization development ร่วมกันพัฒนาองค์กร 
 V – Virtuous working ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
 E – Effective organization เกิดองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ว มในการจัด
การศึกษา 
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3.5 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เน้นการท างานแบบบูรณาการ  
มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

6. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.6 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. โครงการการน้อมน าศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเป็นพลเมือง และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Active Learning 

1.1 กิจกรรมน้อมน าศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
น้อมน าศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็น
พลเมือง สู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเป็นพลเมือง และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Active Learning 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

1.1 กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขั้น/พ้ืนฐาน 

1.2 กิจกรรม การพัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็ก 
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1.3 กิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

1.4 กิจกรรม การขับเคลื่อนการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning สู่ทศวรรษที่ 21 

1.5 กิจกรรม ยกระดับผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET / PISA) 

1.6 กิจกรรม การผลิตสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ หรือ (E-book) ด้วยโปรแกรม Desktop 
Author มาใช้บูรณาการการจัดการเรียนรู้ 

1.7 กิจกรรม อ่านออกเขียนได้ รักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

1.8 กิจกรรม พัฒนาครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ 

1.9 กิจกรรม พัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและท่องโลกวิชาชีพยุค 4.0 

1.10 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา  

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.1 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 ร้อยละ 100 ของโครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ปัญหาด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

2.2 กิจกรรม การจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน เพ่ิมสูงขึ้น 

2.3 กิจกรรม การติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
 ร้อยละ 100 ของโครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ปัญหาด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูบรรจุใหม่ ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

1.1 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ และ
บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 
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 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรทางการ
ศึกษา บรรจุใหม่ในสังกัดที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีขวัญ ก าลังใจ สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อทางราชการ 

2. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุในสถานศึกษา 
2.1 กิจกรรม การประชุมข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินและพัสดุในสถานศึกษา 

 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในการปฏิบัติงาน วิธีการ กฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

 ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน
สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ถูกต้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. โครงการ การพัฒนาด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
1.1 กิจกรรม “เพ่ือนที่ปรึกษา YC (YOUTH COUNSELOR)” รุ่นที่ 2 

 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้
ค าปรึกษา 

 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและนักเรียนที่เข้ารับการ
อบรม สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นรวมทั้งสามารถ
ส่งต่อนักเรียนได้ 

1.2 กิจกรรม ติดตามเด็กออกกลางคัน 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 0.2 

2. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.1 กิจกรรม การสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 

 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้รับการพัฒนา มีความเข้าใจในศักยภาพ 
บทบาทหน้าที่ มีภาวะความเป็นผู้น า มีทักษะ ประสบการณ์ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในภาวการณ์
ปัจจุบัน 

2.2 กิจกรรม การอบรมแกนน านักเรียนก าจัดขยะและน้ าเสียแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 
 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนมีการรณรงค์และมีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการปรับ

พฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ 
 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน นักเรียนมีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี 
 ร้อยละ 70 ของโรงเรียน สามารถน าขยะและน้ าเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ร้อยละ 4 ของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะใน

สาระการเรียนรู้แกนกลางที่เก่ียวข้อง 
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2.3 กิจกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % 
 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ 
1.1 กิจกรรม ประชุมและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 

 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่ เกี่ยวข้องที่ร่วมแสดง
มุทิตาจิตมีความพึงพอใจต่อการจัดงาน 

2. โครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.1 กิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการอบรม

สามารถด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานใน ก.7-003ได้ทุกโรงเรียน 
 2. โรงเรียนในสังกัดที่ไม่เป็นสมาชิก อพ.สธ. สมัครเป็นสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

2.2 กิจกรรม นักเรียนไทยสุขภาพดีในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับทอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

1. โครงการการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม
และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.1 กิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน และผู้อ านวยการกลุ่ม
งานทุกกลุ่ม 

 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน และผู้อ านวยการกลุ่มงาน
ทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาจากผู้บังคั บบัญชา
โดยมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเพ่ือน าสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการ 

1.2 กิจกรรมการประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม 

 ร้อยละ 100ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากผู้บังคับบัญชาโดยมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเพ่ือน าสิ่ง
ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการ 
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1.3 กิจกรรมการประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด 
 ร้อยละ 100ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและ

แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากผู้บังคับบัญชาโดยมีความรู้ความเข้าใจที่
ตรงกันเพ่ือน าสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการ 

2. โครงการการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษา ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ  
2.2 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

2.3 กิจกรรมสานพลังประชารัฐ 
 ร้อยละ 100ของสถานศึกษาในสังกัดมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2.4 กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ร้อยละ 100ของสถานศึกษาในสังกัดมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

3. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการนิเทศแนวใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.1 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ 

 ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ และความ
เข้าใจในการนิเทศท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะการณ์ปัจจุบัน 

3.2 กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพนิเทศด้วย PLC ระดับสถานศึกษาและระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 ร้อยละ 80ขึ้นไปของสถานศึกษาในสังกัดสามารถใช้กระบวนการนิเทศที่เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนว PLC และบุคลากรกลุ่มนิเทศฯสามารถด าเนินการ PLC ภายในกลุ่มอย่างน้อย 
2 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน 

3.3 กิจกรรม การนิเทศ 100 % ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 
 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ทุกภาคเรียน 
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3.4 กิจกรรม การติดตาม/ รายงานผลการนิเทศตามระบบนิเทศแนวใหม่ต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา (ของ 6 กลุ่มงาน) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรายงานผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการตรวจสอบภายในการบริหารเงินงบประมาณ 

การเงิน การบัญชี และพัสดุสถานศึกษา 
4.1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการเงิน บัญชี  และพัสดุของสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รับความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการงบประมาณ การปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 400 คน 

4.2 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบภายในโดยเครือข่าย 
 ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

คณะท างานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการงบประมาณ
การปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุอย่างถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ จ านวน 480 คน 

4.3 กิจกรรม การตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด จ านวน 400 คน 
3.7 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท และส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพ 

3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 -2565) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์

จุดเน้น 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากรวยัเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยม 12 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

3. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
โดยเน้นการมีส่วนรว่ม 

1. ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  

และเสมอภาค 

2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามพีฒันาการที่
เหมาะสมตามช่วงวยั นกัเรียนระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและ
มีคุณภาพ 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวัฒนธรรมการท างานทีมุ่่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

4. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน

การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล โดยเน้นการมีส่วนร่วม 

การกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบ
สู่สถานศึกษา 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน 

เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. การพัฒนาคุณภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดบั ทุกประเภท 
และส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

และมีคณุภาพ 

3. พัฒนาคุณภาพคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ้

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 5. จุดเน้นด้าน ICT  

เพื่อการศึกษา 

6. จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการ 

4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การ
ประเมิน การประกันคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 

3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคน
และงานวิจยัที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
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ส่วนที่  4 

โครงการ/งบประมาณ 
 

สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ วิธีการและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ ส าหรับพัฒนา
กลยุทธ์ จุดเน้น และความจ าเป็นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณไว้ดังนี้ 
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แบบฟอร์ม 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) 

จังหวัดนครสวรรค ์
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แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน) 
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดนครสวรรค์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่...........................................  

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วดั และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ป ี

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

1. งบลงทุน 

  1.1 ค่าครุภัณฑ์ 

  1.2 ค่าที่ดินและ 
       สิ่งก่อสร้าง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

85



แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน) 
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

1. โครงการ การน้อมน าศาสตร์
พระราชาเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทย ความเป็นพลเมือง และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ผ่านกระบวนการคดิ
วิเคราะห์แบบ Active Learning 
   1.1 กิจกรรม น้อมน าศาสตร์
พระราชา เพื่อพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

 

 

 

เพื่อพัฒนาผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครผูู้สอน ให้
เข้าใจหลักการน้อมน า
ศาสตร์พระราชาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีน
เรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ9ของ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยน้อมน าศาสตร์
พระราชา เพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูต้ามหลัก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ90ของ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยน้อมน าศาสตร์
พระราชา เพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูต้ามหลัก

 

 

 

 

 

 

 

0.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.05 

 

 

 

 

 

1 สพป.
นครสวรรค์ 

เขต 3 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 1 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 

 

 
   1.2 กิจกรรม น้อมน าศาสตร์
พระราชา เพื่อพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
สามารถจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย ความเป็น
พลเมือง และคา่นิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ ผ่าน
กระบวนการคดิ
วิเคราะห์แบบ 
Active Learning 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
สามารถจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย ความเป็น
พลเมือง และคา่นิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ ผ่าน
กระบวนการคดิ
วิเคราะห์แบบ 
Active Learning 

 

 

0.30 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

0.35 

 

 

0.40 

 

 

1.05 

 
 
 
 

แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน) 
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดนครสวรรค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

1. โครงการการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
   1.1 กิจกรรมการพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยขั้น/
พื้นฐาน 

   1.2 กิจกรรมการพัฒนาเทคนิค
การจัดประสบการณ์เรยีนรูส้ าหรบั
เด็ก 

   1.3 กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

   1.4 กิจกรรมการขับเคลื่อนการ
เรียนการสอนตามแนวทาง Active 
Learning สู่ทศวรรษท่ี 21 

   1.5 กิจกรรมยกระดับผู้เรียนใน
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/ O-NET/ PISA) 

1. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างมีคณุภาพ
ด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและการ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู ้

3. เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

4. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
การท าวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

  0.5 0.10 0.15 0.30 1 สพป.
นครสวรรค์ 

เขต 3 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 2 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 4 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

   1.6 กิจกรรมการผลิตสื่อใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ หรือ        
(E-book) ด้วยโปรแกรม Desktop 
Author มาใช้บูรณาการการ
จัดการเรียนรู ้

   1.7 กิจกรรมอ่านออกเขียนได้   
รักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

   1.8 กิจกรรมพัฒนาครู
บรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ 

   1.9 กิจกรรมพัฒนาครูแนะแนว
โรงเรียนขยายโอกาสและท่องโลก
วิชาชีพยุค 4.0 

   1.10 กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพครเูพื่อจัดกระบวนการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา  
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

   2.1 กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 
 
 
 
   2.2 กิจกรรม การจัดท าแผน
บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  
 
 
 

1. เพื่อเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบในการจดั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ทุกภาคส่วน 

2. เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม การบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 200
โรงเรียน 
2.โรงเรียนในสังกัด 
สพป.นครสวรรค์ 
เขต 3 มีการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และมี
การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปโีดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล 
ชุมชนและผู้มสี่วน
ได้เสียมสี่วนร่วม
รับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ร้อยละ 100 ของ
โครงการและกิจกรรมที่
บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดมี
ความสอดคล้องกับ
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และสามารถแก้ปญัหา
ด้านการศึกษาได้เป็น
อย่างดี 

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนขนาดเล็กมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาระดับ

 

0.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

 

 

 

 

 

0.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.10 

 

 

 

 

 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.15 

 

 

 

 

 

1.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30 

 

 

 

 

1 

 

 

 

สพป.
นครสวรรค์ 

เขต 3 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 2 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 
 
   2.3 กิจกรรมการติดตาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 
 

ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
เพิ่มสูงขึ้น 

 

ร้อยละ 100 ของ
โครงการและกิจกรรมที่
บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดมี
ความสอดคล้องกับ
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และสามารถแก้ปญัหา
ด้านการศึกษาได้เป็น 

 

0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.10 

 

 

 

 

 

0.15 

 

0.30 
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แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน) 
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดนครสวรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

      งบประมาณ (หน่วย : ล้าน
บาท) 

แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

1. โครงการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการข้าราชการครูบรรจุใหม ่
ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 

   1.1 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการข้าราชการครู ครูอัตรา
จ้าง พนักงานราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาบรรจุใหม ่

 

 

 

 

 
 

1.เพื่อให้ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในสังกัดมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ 
2.เพื่อเสรมิสรา้ง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
3.เพื่อให้ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
4.เพื่อสร้างเครือข่ายใน
การท างานร่วมกันและ
เกิดความรักความสามัคค ี

ข้าราชการครูบรรจุ
ใหม่ ครูอัตราจ้าง 
พนักงานราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 
จ านวน 100 คน 

 

 

 

 

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครู ครู
อัตราจ้าง พนักงาน
ราชการ และบุคลากร
ทางการศึกษา บรรจุ
ใหม ่
ในสังกัดที่เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มีขวัญ ก าลังใจ 
สามารถปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เกิดผลดตี่อทาง
ราชการ 

 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 สพป.
นครสวรรค์ 

เขต 3 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 3 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

      งบประมาณ (หน่วย : ล้าน
บาท) 

แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

2. โครงการ การส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการเงินและ
พัสดุในสถานศึกษา 

   2.1 กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจสอบการเงิน 
บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา 

 

 

 

 

   2.2 กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจสอบภายใน
โดยเครือข่ายตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา 

 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสมัมนามีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน วิธีการ 
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ
ในการปฏิบัติงานให้
ถูกต้อง 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสมัมนาสามารถน า
ความรู้ด้านอเิล็กทรอนิกส์
มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และถูกต้อง 
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสมัมนามีทัศนคติ มี
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถ
คิดแก้ไขปัญหา อุปสรรค 

ผู้เข้ารับการอบรม
สัมมนา คือ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านบัญชี การเงิน 
และพัสดุใน
สถานศึกษา จ านวน 
200 คน 

 

 

 

ร้อยละ 100 ของผู้
เข้ารับการอบรม
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน วิธีการ 
กฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง  

 

ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
การเบิกจ่าย การ
จัดซื้อจัดจ้างของ
โรงเรียนสามารถน า
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ได้ไปใช้ในการ

 

 

0.20 

 

 

 

 

 

 

0.10 

 
 
 

 

 

 

0.30 

 

 

 

 

 

 

0.20 

 

 

0.35 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.30 

 

 

1.10 

 

 

 

 

 

 

0.60 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

      งบประมาณ (หน่วย : ล้าน
บาท) 

แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 

 

 

 

 

 

 

ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ได ้

ปฏิบัติงาน 
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และถูกต้อง 
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แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน) 
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดนครสวรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

      งบประมาณ (หน่วย : ล้าน
บาท) 

แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

1. โครงการ การพัฒนาดา้นโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 

   1.1 กิจกรรม “เพื่อนที่ปรึกษา 
YC (YOUTH COUNSELOR)” รุ่น
ที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจและศักยภาพใน
บทบาทหน้าท่ี มีภาวะ
ความเป็นผู้น า มีทักษะ 
ประสบการณ์ที่เท่าทันต่อ
การเปลีย่นแปลงใน
ภาวการณ์ปัจจุบัน 
2.เพื่อเป็นระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนของ
โรงเรียนในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ของนักเรียนท่ี
ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
3.เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ

1.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน 95 
คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีเข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะใน
การให้ค าปรึกษา 
ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
ครูและนักเรียนทีเ่ข้า
รับการอบรม 
สามารถให้ค าปรึกษา
แก่นักเรียนที่มีปญัหา
และสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้นรวมทั้ง

0.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 สพป.
นครสวรรค์ 

เขต 3 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 4 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

      งบประมาณ (หน่วย : ล้าน
บาท) 

แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 

 
 

   1.2 กิจกรรม การส ารวจและ
ติดตามเด็กออกกลางคัน 

 
 

 

 

2. โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   2.1 กิจกรรม การสรา้งความ
เข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 

 

 

 

การรับนักเรียนใน
สถานศึกษา ลดจ านวน
และช่วยเหลือเด็กตก
หล่นและออกกลางคันใน
วัยเรียนทีไ่ม่ได้เข้าเรียน 
และตดิตามเด็กตกหล่น
และออกกลางคันอย่าง
ละเอียดเป็นรายบุคคล 
 
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจและศักยภาพใน
บทบาทหน้าท่ี มีภาวะ
ความเป็นผู้น า มีทักษะ
ประสบการณ์ที่เท่าทันต่อ
การเปลีย่นแปลงใน
ภาวการณ์ปัจจุบัน 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมน าความรู้ทีไ่ด้
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาทั้ง

 

 

1.ส ารวจ ตดิตาม 
นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
เข้าเรียนต่อ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1
และมัธยมศึกษาปีท่ี 
3เข้าเรียนต่อ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน 
135 คน 

 

 

 

สามารถส่งต่อ
นักเรียนได ้

 
ร้อยละของจ านวน
นักเรียนท่ีออก
กลางคันไมเ่กิน  
ร้อยละ 2 

 

 

 

ร้อยละ 100 ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
ทุกคนได้รับการ
พัฒนา มีความเข้าใจ
ในศักยภาพ บทบาท
หน้าท่ี มีภาวะความ
เป็นผู้น า มีทักษะ 
ประสบการณ์ที่เท่า
ทันต่อการ

 

 

 

0.06 

 

 

 

 

 

 

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.07 

 

 

 

 

 

 

0.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.08 

 

 

 

 

 

 

0.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.21 

 

 

 

 

 

 

0.09 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

      งบประมาณ (หน่วย : ล้าน
บาท) 

แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 
 
 
 
 
 
   2.2 กิจกรรม การอบรมแกนน า
นักเรียนก าจดัขยะและน้ าเสียแบบ
บูรณาการ รุ่นท่ี 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในและนอก
สถานศึกษา 
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในการเฝ้าระวัง
ปัญหาของนักเรียน 

 

 

 

 

1.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เป็น
ข้าราชการครจู านวน 
200 คน 
2.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นนักเรยีน 
จ านวน 200 คน 

 

 

 

 

เปลี่ยนแปลงใน
ภาวการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 70 ของ
โรงเรียนมีการรณรงค์
และมีจติส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อมและมีการ
ปรับพฤติกรรมด้าน
การบริหารจัดการ
ขยะ น้ าเสยี และ
มลพิษทางอากาศ 
ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียน นักเรียนมี
การคัดแยกขยะ 4 
ประเภทอย่างถูกวิธี 
ร้อยละ 70 ของ
โรงเรียน สามารถน า

 

 

 

 

 

0.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

      งบประมาณ (หน่วย : ล้าน
บาท) 

แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 

 

 

 

 
 
 
 
   2.3 กิจกรรม การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.โรงเรียนจ านวน 
200โรงเรียน 

 

 

ขยะและน้ าเสยีมาใช้
ให้เกิดประโยชน ์
ร้อยละ 4 ของ
โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมและการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
การจัดการขยะใน
สาระการเรียนรู้
แกนกลางท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนด าเนินการ
ตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียนสังกัด
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.70 

 

 

 

 

 

 

 

0.80 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 

 

 

แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน) 
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดนครสวรรค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

      งบประมาณ (หน่วย : ล้าน
บาท) 

แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

1. โครงการ การยกย่องเชิดชู
เกียรตผิู้เกษียณอายรุาชการ 
   1.1 กิจกรรม ประชุมและแสดง
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายรุาชการ 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการ การจดัการศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
   2.1 กิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 
 

1.เพื่อแสดงมุทิตาจติแก่
ข้าราชการและลูกจา้งที่
เกษียณอายรุาชการ 
 
 
 
 
 
 
 
1.เพื่อส่งเสรมิให้โรงเรียน
เป็นแหล่งสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดแก่
เยาวชน และเห็น
ความส าคญัของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

เพื่อใหข้้าราชการครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความส าคญัของครู
และตั้งใจปฏิบตัิ
หน้าท่ีครูเพื่อเป็น
แบบอย่างแก่ผู้เรยีน
และสังคม 
 
ผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน 160 คน 
ประกอบไปด้วย 
- ครูของโรงเรียนที่
เป็นสมาชิก อพ.สธ. 
จ านวน 33 คน 
- ครูของโรงเรียนที่ไม่
เป็นสมาชิก อพ.สธ. 
จ านวน 7 คน 

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ร่วมแสดง
มุทิตาจิตมีความพึง
พอใจต่อการจัดงาน 
 
 
 
1.ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรและนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด
ที่เข้ารับการอบรม
สามารถด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานใน  
ก.7-003ได้ทุก
โรงเรียน 

0.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.35 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.90 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 สพป.
นครสวรรค์ 

เขต 3 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 5 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

      งบประมาณ (หน่วย : ล้าน
บาท) 

แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.2 กิจกรรม นักเรียนไทย
สุขภาพดีในโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
 

 

2.เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษา ค้นคว้า และ
การเรยีนการสอนวิชา
ต่างๆ โดยมุ่งให้นักเรียน
สร้างองค์ความรูไ้ดด้้วย
ตนเอง และ เก่ง ดี มี
ความสุข มรีะบบข้อมลู
พันธุกรรมพืชที่มีอยู่
โรงเรียนทีเ่ป็นแหล่ง
ศึกษาและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
และพืชหายาก เพิ่มพ้ืนท่ี
สีเขียวในโรงเรียนให้มาก
ขึ้น 
3.เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน
ร่วมมือ ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมจนเกิด
ประโยชน์ถึงท้องถิ่น 
4.เพื่อให้บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ 

- นักเรียนของ
โรงเรียนทีเ่ป็น
สมาชิก อพ.สธ. 
โรงเรียนละ 3 คน
รวมเป็น99 คน 
- นักเรียนของ
โรงเรียนทีไ่ม่เป็น
สมาชิก อพ.สธ. 
โรงเรียนละ 3 คน
รวมเป็น 21 คน 
 
1.ผู้บริหารโรงเรียน/ 
ครูผูร้ับผดิชอบจาก
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 200 
โรงเรียน 

 
2.โรงเรียนในสังกัดที่
ไม่เป็นสมาชิกอพ.สธ.
สมัครเป็นสมาชิก
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
1.ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัดผา่น
การประเมินเป็น
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.15 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.60 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

      งบประมาณ (หน่วย : ล้าน
บาท) 

แหล่งงบ 

ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

สามารถจัดกิจกรรมงาน
อนามัยในโรงเรียนได้
ตามเกณฑ์โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน) 
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดนครสวรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

1. โครงการ การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารการศึกษาผู้บรหิาร
สถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุม่และ
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
   1.1 กิจกรรม การประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุก
โรงเรียน และผู้อ านวยการกลุ่ม
งานทุกกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
   1.2 กิจกรรม การประชุม
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุม่ 
 

1.เพื่อช้ีแจงนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2.เพื่อช้ีแจงและรายงาน
ผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
3.เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน
และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่งและ
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงาน จ านวน 
12 ครั้งต่อป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.จัดการประชุม
ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน

ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดทุกโรงเรยีน 
และผู้อ านวยการ
กลุ่มงานทุกกลุ่มเข้า
ร่วมประชุมรับทราบ
นโยบายและแนว
ทางการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
จากผู้บังคับบัญชา
โดยมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีตรงกันเพ่ือ
น าสิ่งท่ีไดร้ับไปใช้ใน
การปฏิบัตริาชการ 
 
 
ร้อยละ 100ของ
ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา รอง
ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ี

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.12 
 
 
 
 

0.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.13 
 
 
 
 

0.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.35 
 
 
 
 

1 สพป.
นครสวรรค์ 

เขต 3 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 6 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 6 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.3 กิจกรรม การประชุม
เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในสังกัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกลุ่มงาน จ านวน 
12 ครั้งต่อป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.จัดการประชุม
เจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรในสังกัด 
จ านวน 12 ครั้งต่อป ี
 
 
 

การศึกษา และ
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
ทุกกลุ่มเข้าร่วม
ประชุมรับทราบ
นโยบายและแนว
ทางการบริหาร
จัดการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชาโดยมี
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ตรงกันเพ่ือน าสิ่งที่
ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
ร้อยละ 100ของ
เจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรในสังกัดเข้า
ร่วมประชุมรับทราบ
นโยบายและแนว
ทางการบริหาร
จัดการส านักงานเขต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 
 
 
 
 
 

103



โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการ การสร้างความ
เข้มแข็งและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
   2.1 กิจกรรม การพัฒนา
บุคลากรด้านซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และดูแลระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการ
จัดการศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2.เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยกระดับคณุภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.โรงเรียนในสังกัด
จ านวน 200 
โรงเรียนไดร้ับการ
พัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
และระบบข้อมูล
สารสนเทศ และ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และมรีะบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัและ
ระบบข้อมลู
สารสนเทศเพือ่
การศึกษาและการ
บริหารจดัการที่มี

พื้นที่การศึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชาโดยมี
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ตรงกันเพ่ือน าสิ่งที่
ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
มีบุคลากรที่มีความรู้
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
และระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.60 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

   2.2 กิจกรรม การพัฒนา
บุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศเพือ่
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.3 กิจกรรม สานพลังประชารฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพ และมี
ความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
มีบุคลากรที่มีความรู้
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
และระบบข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
ร้อยละ 100ของ
สถานศึกษาในสังกัด
มีบุคลากรที่มีความรู้
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
และระบบข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 

 
0.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.12 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.13 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.35 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 
 
 
 
 
   2.4  กิจกรรม การสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
3. โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
การนิเทศแนวใหม่เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
   3.1 กิจกรรม การพัฒนา
ศักยภาพศึกษานิเทศก ์
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจและศักยภาพ
ของศึกษานิเทศก์ ให้มี
ภาวะผู้น าทางวิชาการที่
เข้มแข็ง มีความรอบรู้ 
คมชัด มีทักษะ
ประสบการณ์ที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ภาวะการณ์ปัจจุบัน 
2.เพื่อพัฒนา
กระบวนการนเิทศเชิง
สร้างสรรค์ในลักษณะ
แลกเปลีย่นเรยีนรูต้าม
แนวของ PLC 
3.เพื่อสร้างเสริม
ประสิทธิภาพของการ
นิเทศให้ครอบคลมุทุก
พื้นที่ (นิเทศ 100 %) 

 
 
 
 
 
1.ศึกษานิเทศก์ทุก
คนได้รบัการพัฒนา
ความรู้ในการนเิทศท่ี
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ภาวะการณ์ปัจจุบัน 
2.สถานศึกษาใน
สังกัดและกลุ่มนเิทศ
ฯสามารถใช้
กระบวนการ PLC 
เป็นเครื่องมือในการ
ยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 
3.สถานศึกษาใน
สังกัดได้รับการนิเทศ
จากศึกษานิเทศก์ทุก
ภาคเรยีน 

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ช่องทางการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
 
 
ร้อยละ 100ของ
สถานศึกษาในสังกัด
มีบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจด้านการ
ประกันคณุภาพ 
การศึกษา 
 
ร้อยละ 100 ของ
ศึกษานิเทศก์ในสังกัด
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีความรู้ 
และความเข้าใจใน
การนิเทศที่สอดคล้อง
กับการเปลีย่นแปลง
ในภาวะการณ์
ปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 

0.15 
 
 
 
 
 
 

0.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 
 

0.14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 

0.16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.60 
 
 
 
 
 
 

0.42 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.2 กิจกรรม การพัฒนา
คุณภาพนิเทศด้วย PLC ระดับ
สถานศึกษาและระดับส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

4.เพื่อศึกษาผลการนิเทศ
ตามระบบนิเทศแนวใหม่
ต่อการยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ศึกษานิเทศก์
สามารถรายงานผล
การนิเทศตามแนว
ใหม่ตามภารกิจ
หน้าท่ีของตนเองต่อ
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 ข้ึนไปของ
สถานศึกษาในสังกัด
สามารถใช้กระบวน 
การนิเทศที่เป็นการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ตามแนว PLC และ
บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ
สามารถด าเนินการ 
PLC ภายในกลุม่
อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ 
1 ภาคเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.39 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 
   3.3 กิจกรรม การนเิทศ 100 % 
ภาคเรยีนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 
 
 
 
 
   3.4 กิจกรรม การติดตาม/ 
รายงานผลการนเิทศตามระบบ
นิเทศแนวใหม่ต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา (ของ 6 กลุ่ม
งาน) 
 
 
 
 
 
4.โครงการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการตรวจสอบ
ภายในการบริหารเงินงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และพัสดุ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
1.เพื่อให้ผู้บริหารสถาน 
ศึกษา สามารถบริหาร
จัดการงบประมาณให้
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ และ
มีความเข้าใจในการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษาใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้ข้าราชการครู
ได้รับความรู้ มคีวาม
เข้าใจและสามารถปฏิบตัิ
ตามระเบียบด้านการเงิน
การบัญชี และพสัดไุด้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน 
การบัญชี และพสัดมุี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามแนวปฏิบตัิ 
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกดิ
ประโยชนส์ูงสุดต่อ
ทางราชการ 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการนิเทศจาก
ศึกษานิเทศก์ทุกภาค
เรียน 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีรายงาน
ผลการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การ

 
 

0.12 
 
 
 
 
 

0.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 

 
 

0.13 
 
 
 
 
 

0.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.30 
 
 
 

 
 

0.14 
 
 
 
 
 

0.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.40 
 
 
 

 
 

0.39 
 
 
 
 
 

0.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

   4.1 กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจสอบการเงิน 
บัญชี  และพัสดุของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 4.2 กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจสอบภายใน
โดยเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.เพื่อให้สถานศึกษามี
ความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และ
สามารถปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี และ
พัสดุ ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานด้านบญัชี 
การเงิน และพสัดุ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวน 400 คน 
 
 
 
ผู้บริหาร ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
คณะท างานเครือข่าย
ผู้ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา ไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
การปฏิบัติงานด้าน
บัญชี การเงิน และ
พัสดุอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ แนว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.33 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ์

โครงการ 
เป้าหมาย 
โครงการ 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งงบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

         สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   4.3 กิจกรรม การตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษา 
 

ปฏิบัติ  จ านวน 480 
คน 
 
 
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตั ิ
งานการเงนิ บัญชี 
และพัสดุ มีความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามแนวปฏิบตัิ 
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
จ านวน 400 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.36 
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ส่วนที่  5 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จึงได้
ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติดังนี้ 
 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการการศึกษาและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้              
   1. งบประมาณด าเนินการส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                      1.1 งบประจ าและค่าสาธารณูปโภค (งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา)เพ่ือใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในสังกัดตามภาระงานและการติดตาม ประเมินผลการจัดการการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                      1.2 งบเพ่ิมประสิทธิภาพตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์เพื่อให้กลุ่ม
งานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  2. งบประมาณด าเนินการส าหรับสถานศึกษา 
                      เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิด  
ริเริ่ม สร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษา
และด าเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน 
 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1.ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นการพัฒนา และตัวชี้วัด
ความส าเร็จให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีความเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพื่อก าหนดกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ 
 4. ด าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด  
 6. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือให้การน าจุดเน้นการพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การปะเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
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