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ค าน า 
 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562(แผนใช้เงิน) (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ท่ีส าคัญคือยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)     
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.  2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายของรัฐบาล                  
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)    
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 7 ยุทธศาสตร์ และบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นกรอบและแนวทาง
ในการด าเนินงานและปฏิบัติงาน 
 

    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนใช้เงิน) (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ด าเนินการเสนอรายละเอียดตามงาน 
โครงการ กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และงาน โครงการตามแผนงาน
บูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้   รับจัดสรร) ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้อย่างดียิ่ง บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอขอบคุณผู้บริหารส านักงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง            
ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการมา ณ โอกาสนี้ และพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนใช้เงิน) (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใหส้ามารถด าเนินการบริหารจัดการตามงบประมาณและแผนงาน/โครงการตามเอกสาร
ฉบับนี้ได้ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนใช้เงิน) (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ขึ้น ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณ ท่ีได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องเช่ือมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
ส านักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1  ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 7 ยุทธศาสตร์ และบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ      
สรุปได้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นที่หนึ่งในอาเซียน มีความรักชาติ  

มีคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
 

พันธกิจ 

 ๑.  สร้างจิตส านึกให้พลเมืองทุกช่วงวัยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีความรักและภาคภูมิใจชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ีหนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน  
 ๓.  เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกระดับ  ทุกประเภทและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งมีศักยภาพตาม
ความถนัดและความต้องการของตนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) มีการจัดการเรียนรู้ท่ี
มีคุณภาพท่ัวถึง และเท่าเทียม  ท าให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันในเชิงทักษะต่างๆและมีผลการประเมินนักเรียน
นานาชาติ(PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยมีความ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 ๕.   ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.  มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

เป้าประสงค์                
 ๑.  ด้านความมั่นคง : พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 



 ๒.  ด้านประสิทธิภาพการพัฒนาก าลังคน  : สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถจัด
การศึกษาท่ีตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะท่ีเป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๓.  ด้านศักยภาพ  :  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง มีศักยภาพ
ตามความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs)         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมี คุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง สามารถแข่งขัน     
ในเชิงทักษะต่างๆ และมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๔.  ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์        
มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 ๕.  ด้านการมีส่วนร่วม :  สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ด้านความยั่งยืน  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีก ากับ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
เป้าประสงค์ 
 พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้างภูมิคุ้มกัน    
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการ     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริม  สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมการป้องกัน  แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ภูมิใจ    
ในชาติ  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตร์พระราชา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะท่ีเป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
กลยุทธ์ 
 ๑. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาประชารัฐเพิ่มขึ้น 
 ๒. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของ ตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 



 ๓. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อการตัดสินใจ
ศึกษาด้านอาชีพ ตามความถนัดและสนใจ  
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการอาชีวศึกษาในการวางรากฐานอาชีพในแก่ผู้เรียนทุกระดับสู่การแข่งขันระดับสากล 
 ๕. พัฒนาหลักสูตร รูปแบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนท้ังในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๖. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง มีศักยภาพตามความถนัดและ
ความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
กลยุทธ์ 
 ๑.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี๒ เพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาพอนามัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข 
 ๔.  ผู้พัฒนาผู้เรียนมีทักษะการอ่าน  การเขียน การคิดค านวณ และมีทักษะการคิดแก้ปัญหา  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 ๕.  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้เปล่ียนแปลงการสอนแบบบูรณาการท่ีเหมาะต่อความฉลาดของผู้เรียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
 ๖.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 ๗.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
มีระเบียบวินัย คุณธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ 
 ๑.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความถนัดความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 
และหลักสูตรระยะส้ันให้สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพหรือเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได้ 
 ๓.  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ี  
 ๔.   ส่งเสริมให้คนทุกวัยได้ถึงแห่งเรียนรู้แบบองค์รวมอย่างท่ัวถึงท้ังในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
 ๕.  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาในพื้นท่ีมีมาตรฐาน  เช่ือมโยงและ
เข้าถึงได้ 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ี
จัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 
 ๑.  สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วม
สร้างสังคมพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนเองเคารพนับถือ 
 ๓.  สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ           
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีก ากับ  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
และสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินและสร้างความเข้มแ ข็ง ให้กับ             
สถาบันครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ 
 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 ๓.  สนับสนุน ก ากับดูแล เร่งรัด  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 
 ๔. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
ในพื้นท่ี 
 ๕. สร้างกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธภายใต้ยุทธศาสตร์ท้ัง ๖ ยุทธศาสตร์ข้างต้นนั้น      
ได้จัดท างานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และงาน 
โครงการตามแผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์         
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย สมบูรณ์ 
ครอบคลุมนโยบายส าคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการพัฒนาการศึกษาภาค 
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนใช้
เงิน)(ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ได้จัดท า
รายละเอียดงาน โครงการและกิจกรรมท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อมูลการจัดท า ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 หากได้รับการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม สามารถด าเนินการ
ทบทวนจัดท ารายละเอียดให้สอดคล้องกับงาน โครงการ กิจรรมท่ีก าหนดได้ 
 



  ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนใช้เงิน)             
(ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ มีความ
คาดหวังว่าจะท าให้การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพลเมืองของชาติ และเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ 
 

บทที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  มีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไป 
2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ 
3. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 

  รายละเอียดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
 

 ที่ต้ังและอาณาเขต 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นส านักงานขนาดใหญ่พิเศษ ต้ังอยู่อาคาร
หอประชุมพญาไท  ซอยศรอยุธยา ๕  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน
หน่วยงาน รวมท้ังส้ิน จ านวน  26 คน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

         ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี 
         ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
         ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ 
         ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม 

           
           
           
           
           
           
           
  
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงอาณาเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

 

จังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดปทุมธานี 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๒ 
 

2. ข้อมูลพืน้ฐานทางการศกึษาทกุประเภทและทุกระดบั  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2559 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 
96 หน้า 14 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560) ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักงานศึกษาธิการภาค และ
ส านักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ข้อ 11 การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ ต่างๆ ท่ีมอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
ก ากับกระทรวงศึกษา นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  

๒.๑ จ านวนสถานศึกษา  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบทุกสังกัด 
จ านวนท้ังส้ิน 1,647 แห่ง (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2561 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 24 
กันยายน 2561) ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
รองลงมา คือ สถานศึกษาในสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 2 จ านวนสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกัด 
           (ท่ีมา : ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2560 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 24 กันยายน 2561) 
 
 
 

อื่นๆ 8 

สช. 729 

สพฐ. 158 ส านักการศึกษา กทม.437 

สอศ. 92 

สกอ. 66 

กศน. 50 

ส านักพระพุทธศาสนา 11 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๓ 
 

ตารางที่ ๑  จ านวนสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 
 

สถานศึกษาในระบบ จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1,191 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 159 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (37) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (119) 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (3) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 825 

สามัญศึกษา (729) 
นานาชาติ (96) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 92 
อาชีวรัฐ (20) 

อาชีวเอกชน (72) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 66 

โรงเรียนสาธิต /โรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย  (15) 
มหาวิทยาลัย (51) 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 50  
รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 456 

ส านักการศึกษา กทม./อปท 437 
สถาบันพระบรมราชชนก 2 
สถาบันการบินพลเรือน 1 

กองทัพบก 2 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 11 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2 

รวมทั้งสิ้น 1,647 
 

 2 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียน/นักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จ านวน

ท้ังส้ิน รวม 1,145,457 คน (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2561 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561) โดย
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองลงมาคือ นักเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังแสดงใน
แผนภาพท่ี 3 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
           แผนภาพที่ 3  จ านวนนักเรียน/นักศึกษา จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสถานศึกษาสังกัด 

ตารางที่ ๒  ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/ 6-11ปี/ 12-14ปี/15-17ปี) 
 

กลุ่มอาย ุ ปีการศกึษา 
2558 2559 2560 2561 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี) 102.7
2  

94.6
0  

88.5
7  

79.23 
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 122.9

1  
114.

21  
110.

21  
104.9

9 3. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 109.8
4  

106.
98  

108.
00  

105.1
0 4. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 109.2

7  
103.

60  
106.

35  
106.3

7 2.1 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร    
ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนท้ังหมด 259,905 คน  ห้องเรียนท้ังหมด 6,937 ห้อง ดังนี้ 

ตารางที่ ๓  จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2561 
 

ระดบัชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรยีน 
ระดบัก่อนประถมศกึษา 
  
  
  
  

อนุบาล 1 831 795 1,626 64 
อนุบาล 2 991 873 1,864 74 
อนุบาล 3 1,077 1,038 2,115 79 
รวมระดบักอ่นประถมศกึษา 2,899 2,706 5,605 217 
ระดบัประถมศึกษา 

  
  
  
  

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,796 1,635 3,431 122 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,755 1,516 3,271 119 

กศน. 5% 
สพฐ. 24% 

อื่นๆ 0.5% 
ส านักพุทธศาสนา 0.5% 

พม.5% 
สอศ. 10% 

กทม. 27% 
สช. 28% 

สกอ. 4% 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๕ 
 

ระดบัชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรยีน 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,734 1,536 3,270 124 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,824 1,544 3,368 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,754 1,666 3,420 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,882 1,599 3,481 4 
รวมระดบัประถมศกึษา 10,745 9,496 20,241 377 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 19,931 20,620 40,551 1,103 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 21,158 21,717 42,875 1,062 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 21,282 21,602 42,884 1,061 
รวมระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ 62,371 63,939 126,310 3,226 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย     
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 16,491 20,563 37,054 1,055 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 15,076 19,784 34,860 1,027 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 15,277 20,558 35,835 1,035 
รวมระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 46,844 60,905 107,749 3,117 

รวมทั้งหมด 122,859 137,046 259,905 6,937 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

2.2 จ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 ตามตารางท่ี ๔ 
ดังนี ้

ตารางที่ ๔ จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 

เตรียมอนุบาล 1,326 1,230 2,556 
ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาล 1 10,693 10,194 20,887 
อนุบาล 2 12,549 12,352 24,901 
อนุบาล 3 13,327 13,558 26,885 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 37,895 37,334 75,229 
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 11,503 12,699 24,202 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 10,791 11,972 22,763 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 10,983 11,870 22,853 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 11,330 12,503 23,833 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 11,597 12,709 24,306 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 11,693 12,930 24,623 
รวมระดับประถมศึกษา 67,897 74,683 142,580 
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ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4,730 5,879 10,609 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4,517 6,100 10,617 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4,571 6,015 10,586 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13,818 17,994 31,812 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2,181 4,190 6,371 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1,996 3,831 5,827 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,043 4,229 6,272 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6,220 12,250 18,470 

รวมทั้งหมด 125,830 142,261 268,091 
 

2.2 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561  
ตามตารางท่ี ๕ ดังนี้ 

ตารางที่ ๕  จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 
เตรียมอนุบาล 22 13 35 
ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาล 1 72 69 141 
อนุบาล 2 199 181 380 
อนุบาล 3 79 79 158 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 372 342 714 
ระดับประถมศึกษา       
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1305 1190 2495 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 498 425 923 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 472 439 911 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 496 479 975 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 495 422 917 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 506 415 921 
รวมระดับประถมศึกษา 3772 3370 7142 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1166 1074 2240 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๗ 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1080 1051 2131 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1080 1176 2256 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3326 3301 6627 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1015 1183 2198 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 915 1135 2050 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 852 944 1796 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2782 3262 6044 

รวมทั้งหมด 10252 10275 20527 
 

หมายเหตุ ข้อมูลสารสนเทศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประมวลผล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
2.2 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 ตามตารางท่ี ๖ ดังนี ้

ตารางที่ ๖  จ านวนนักเรียนในสังกัด ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนห้องเรียน 
อนุบาล 1 22,544 926  
อนุบาล 2 25,339 960  

รวมก่อนประถม 47,883 1,886 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 34,586 1,114 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 31,840 1,072 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 32,589 1,061 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 32,749 1,058 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 33,955 1,069 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 34,295 1,089 

รวมประถมศึกษา 200,014 6,463 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 13,333 336  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 11,977 318  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 10,094 305  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 35,404 959 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1381 35  
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1018 33  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1019 33  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,418 101 
รวมทั้งสิ้น 286,719 9,409 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘ 
 

2.3 จ านวนผู้เรียน สังกัดอาชีวะศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามตารางท่ี ๗ ดังนี้ 

ตารางที่ ๗  จ านวนนักเรียนนักศึกษาในสังกัดสังกัดอาชีวะศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดบัชั้น  สอศ.รัฐ  
สอศ.

เอกชน 
จ านวนห้องเรียน 

 สอศ.รัฐ  สอศ.เอกชน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 9,771 17,599 304 574 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 6,565 15,742 241 558 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 6,373 17,166 265 594 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 22,709 50,507 810 1726 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 3,530 13,980 132 622 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 2 3,339 15,576 162 631 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 6,869 29,556 294 1253 
ปริญญาตรีปีท่ี 3  

395   23   
(เทคโนโลยีบัณฑิต1) 
ปริญญาตรีปีท่ี 4  

580   30   
(เทคโนโลยีบัณฑิต2) 

รวมปริญญาตร ี 975 0 53 0 
รวมทั้งสิ้น 30,553 80,063 2261 2979 

  2.4 จ านวนผู้เรียน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 
2561 ตามตาราง ๘ ดังนี้ 

ตารางที่ ๘ จ านวนนักเรียนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา (คน) 
ประถมศึกษา        2,449  

มัธยมศึกษาตอนต้น      21.315 
มัธยมศึกษาตอนปลาย     28,599  

รวมทั้งสิ้น      31,069  
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๙ 
 

2.5 จ านวนผู้เรียน ส านักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2561 ตามตาราง ๙ ดังนี้ 

ตารางที่ ๙  จ านวนนักเรียนส านักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (รูป) จ านวนห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 342 17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 307 13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 277 12 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 926 42 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 262 12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 172 12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 160 11 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 594 35 
รวมทั้งสิ้น 1,520 77 

  

  2.6 จ านวนผู้เรียน ส านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2561 ตามตาราง 1๐ ดังนี ้

ตารางที่ 1๐ จ านวนนักเรียนส านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ศูนย์ขนาดเล็ก (มีเด็กน้อยกว่า 50 คน) 2,308 2,100 4,408 
ศูนย์ขนาดกลาง (มีเด็กตั้งแต่ 50 - 100 คน) 3,328 3,048 6,376 
ศูนย์ขนาดใหญ่ (มีเด็ก  100 คนขึ้นไป) 7,511 7,082 14,593 
ศูนย์ขนาดเล็ก (มีเด็กน้อยกว่า 50 คน) 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 13,147 12,230 25,377 
 

๓. ข้อมูลคุณภาพการศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
   1. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

1.1.1. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ปีการศึกษา 
2558 ถึง ปีการศึกษา 2560 พบว่า ในปีการศึกษา 2560 วิชาท่ีมีคะแนนสูงขึ้น คือ ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังฤษ) ดังแสดงใน แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1๑ 
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แผนภาพที่ 4  ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  
      2558 – 2560  (ที่มา : รายงานค่าสถิติระดับศธ.จังหวัด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ตารางที่ 1๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  
           2558 – 2560 จ าแนกตามวิชาและสังกัด 
 

ระดับผล 
การสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร ์ 

คะแนนเฉลี่ย
สังคมศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยรวม ผลต่าง  

ปี 2559- 
2560 ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

สพฐ. 56.47 48.9 55.9 56.25 52.29 47.18 49.55 47.5 45.28 55.43 53.93 54.08 46.63 49.37 54.36 49.85 49.43 -0.42 

กทม. 49.32 53.86 48.57 43.95 40.41 37.41 42.43 41.13 39.84 50.34 47.95 39.04 34.05 36.99 45.02 43.48 40.70 -2.78 

สช. 56.45 61.57 55.68 57.02 53.61 49.1 50.26 48.09 46.06 58.35 56.07 63.79 57.75 58.93 57.17 55.42 52.44 -2.98 

สกอ. 66.18 67.92 66.83 73.82 70.96 67.41 60.04 57.28 55.5 65.46 64.1 77.23 73.84 74.84 68.55 66.82 66.15 -0.67 

ระดับจังหวดั 53.13 57.81 52.39 50.87 47.3 43.59 46.56 44.77 43.13 54.41 52.08 51.43 45.75 47.99 51.28 49.54 46.78 -2.76 

ระดับประเทศ 49.33 52.98 46.58 43.47 40.47 37.12 42.59 41.22 39.12 49.18 46.68 40.31 34.59 36.34 44.98 43.19 39.79 -3.40 
 

1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 
2560 พบว่า ในปีการศึกษา 2560 วิชาท่ีมีคะแนนสูงขึ้น คือ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ดังแสดงใน 
แผนภาพท่ี 5 และตารางท่ี 1๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
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   (ที่มา : รายงานค่าสถิติระดับ ศธ.จังหวัด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ตารางที่ 1๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  
             2558 – 2560 จ าแนกตามวิชาและสังกัด 
 

ระดับ คะแนนเฉลี่ยภาษาไทย 
คะแนนเฉลี่ย
คณติศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
สังคมศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาองักฤษ 

เฉลี่ยรวม ผลต่าง  
ปี 2559- 
2560 ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

สพฐ. 45.55 51.07 53.84 39.22 36.67 34.05 42.85 38.88 35.83 51.65 54.67 37.00 39.46 36.77 43.25 44.15 40.12 -4.03 

กทม. 41.93 44.66 46.51 28.31 25.51 22.04 34.30 33.49 30.20 43.80 47.20 27.44 28.64 27.70 35.16 35.90 31.61 -4.29 

สช. 45.65 51.86 55.29 40.72 38.39 35.99 43.54 39.50 36.31 51.86 56.17 43.15 46.73 43.44 44.98 46.53 42.76 -3.77 

สกอ. 50.85 60.23 65.50 58.77 59.16 58.36 57.80 51.40 48.34 62.55 65.69 58.27 61.85 58.64 57.65 59.66 57.71 -1.95 

พศ. 37.40 39.86 42.18 26.11 23.82 20.94 31.45 31.25 28.02 45.99 48.01 27.24 26.99 26.09 33.64 33.99 29.31 -4.68 

ระดับจังหวดั 45.24 50.65 53.42 38.70 36.23 33.44 42.32 38.67 35.48 51.00 54.34 37.75 40.27 37.53 43.00 44.03 39.97 -4.06 

ระดับประเทศ 42.64 46.36 48.29 32.40 29.31 26.30 37.63 34.99 32.28 46.24 49.00 30.54 31.80 30.45 37.89 38.29 34.33 -3.96 
 

1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษา   

ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 
2560 มีผลการทดสอบทางการศึกษา ดังแสดงใน แผนภาพท่ี 6 และตารางท่ี 1๔ 

 
 

แผนภาพที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2559  
                     (ที่มา : รายงานค่าสถิติระดับ ศธ.จังหวัด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ตารางที่ 1๔  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  
                2558 – 2560 จ าแนกตามวิชาและสังกัด 
 

  
คะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย 
สังคมศึกษา 

คะแนน 
เฉลี่ยภาษาอังกฤษ 

เฉลี่ยรวม 
  

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 ผลต่าง 
สพฐ. 56.48 59.18 56.38 33.34 26.73 33.53 36.09 34.86 34.15 42.44 39.4 38.97 32.81 36.33 38.09 36.17 39.30 40.22 0.924 
กทม 45.25 47.24 44.95 22.66 20.18 19.03 30.29 28.71 25.86 36.54 33.41 31.68 21.86 24.24 43.92 27.84 30.76 33.09 2.328 
สช. 55.94 57.3 53.75 33.76 32.38 33.31 35.65 34.34 32.97 41.43 38.61 37.66 39.12 43.00 43.92 37.49 37.08 40.32 3.242 
สกอ. 64.99 64.91 62.51 46.10 43.58 46.44 41.53 39.87 40.64 46.23 43.17 43.14 50.24 55.08 56.59 46.03 45.43 49.86 4.434 

พศ. 38.48 39.47 40.00 18.76 18.64 15.27 29.71 27.53 24.53 38.15 32.04 32.19 18.57 22.00 22.42 28.73 27.94 26.88 -1.058 

ระดับจังหวัด 56.42 58.74 55.82 33.66 32.37 33.66 36.08 34.81 33.98 42.27 39.25 38.71 34.42 38.01 39.65 36.61 36.11 40.36 4.254 

ระดับประเทศ 49.36 52.29 49.25 26.59 24.88 24.53 33.40 31.62 29.37 39.71 35.89 34.7 24.98 27.76 28.31 31.17 34.49 33.23 -1.258 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
ผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในภาพรวม 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในปีการศึกษา 2560 

พบว่า ในปีการศึกษา 2560 มีผลการทดสอบทางการศึกษาลดลง ดังแสดงในแผนภาพท่ี 7 และ  
ตารางท่ี 1๕ 

 

แผนภาพที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. 
         ปีการศึกษา 2559 – 2560  

ตารางที่ 1๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.ปีการศึกษา  
   2559 – 2560  

 

ระดบั 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติด้านอาชีวศกึษา (V-Net)  

ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ผลต่าง 

   ระดับ ปวช. 44.83 38.51 -6.32 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) จ าแนกตามวิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2560 จ าแนก

ตามวิชา พบว่า วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและ
พลศึกษา มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ วิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการ
บริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน และวิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
วัฒนธรรม สิทธิ หน้าท่ีความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามล าดับ  
ดังแสดงในแผนภาพท่ี 8 
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แผนภาพที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        จ าแนกตามวิชา 
หมายเหตุ    5111 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ 

5112 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ 

5121 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5122 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
5131 หมายถึง วิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าท่ีความเป็นพลเมืองดี  

             เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค ์

5132 หมายถึง วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการ 
             ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

5141 หมายถึง วิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ  
             สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน 

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) จ าแนกตามวิชา 
และสังกัด ดังแสดงในแผนภาพท่ี 9 และ ตาราง 1๖  พบว่า สถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือมีคะแนนเฉล่ีย
สูงท่ีสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
กรมศิลปากรและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามส าดับ 
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แผนภาพที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        จ าแนกตามสังกัด 
หมายเหตุ    5111 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ 

5112 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ 

5121 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5122 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

5131 หมายถึง วิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าท่ีความเป็นพลเมืองดี  
            เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค ์

5132 หมายถึง วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการ 
             ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

5141 หมายถึง วิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ  
             สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน 

ตารางที่ 1๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
     จ าแนกตามวิชาและสังกัด 

 

วิชา กรมศิลปากร กองทพัเรือ สอศ. สช. 

5111 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและ 
         ในงานอาชีพ 

44.64 42.50 46.49 44.18 

5112 ส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
         และในงานอาชีพ 

34.70 36.56 30.50 30.45 

5121 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ 
         กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

35.24 48.85 34.32 32.81 

5122 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ 
         กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

29.16 45.63 28.18 27.55 
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กรมศิลปากร กองทัพเรือ สอศ. สช. 
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5131 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ  
         หน้าท่ีความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 
         และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

46.08 46.15 45.91 44.42 

5132 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการ 
         และกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

51.27 48.33 52.33 50.08 

5141 ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการ 
         บริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม และความ 
         ปลอดภัยในการท างาน 

44.64 49.79 50.33 47.41 

คะแนนเฉลี่ย 40.82 45.40 41.15 39.56 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ในภาพรวม 

พบว่า  ปีการศึกษา 2560 ระดับช้ันประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลคะแนนเฉล่ีย
ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) เพิ่มมากขึ้น ดังแสดงในแผนภาพท่ี 10 และ ตารางท่ี 1๗ 

 

แผนภาพที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 2558 – 2560  

ตารางที่ 1๗  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
           2558 – 2560 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน

การศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

1. ระดับประถมศึกษา 45.04 44.86 46.41 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 44.63 43.16 43.19 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 37.42 38.92 39.05 
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5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) 
 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3(ปี 2554-2558) สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1,596 แห่ง มีสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 
2558) จ านวน 1,477 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93 และมีสถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ านวน 199 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 11  
 

 

แผนภาพที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

แผนภาพที่ 12  ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ าแนกตามสังกัด 
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ตารางที่ ๑๘ ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ าแนกตามสังกัด 
 

ที่ สังกดั 
จ านวนสถานศกึษา 

จ านวน 
ทั้งหมด 

ผ่าน 
การประเมิน 

ไม่ผ่าน 
การประเมิน 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 156 156 0 
2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       
   - ระดับพื้นฐาน 650 574 76 
   - นานาชาติ 99 69 30 
   - เฉพาะความพิการ 2 2 0 
3 พระปริยัติธรรม 13 12 1 
4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา       
   - สาธิต 13 13 0 
   - ท่ัวไป 1 1 0 
5 มหาวิทยาลัย       
   - มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ 7 7 0 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 6 0 
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2 2 0 
   - วิทยาลัยชุมชน 1 1 0 
   - สถาบันเฉพาะทาง 21 20 1 
   - มหาวิทยาลัยเอกชน 20 20 0 
   - มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 6 4 2 
6 ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
50 50 0 

7 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 98 90 8 
8 ศึกษาสงเคราะห ์ 12 12 0 
9 ศูนยก์ารศกึษาพิเศษ 1 1 0 

10 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 438 437 1 
 รวม 
รวม 

1,596 1,477 119 
 
 จากตารางท่ี ๑๘ ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) 
จ าแนกตามสังกัด พบว่า สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนสาธิต ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา    
รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) ครบร้อยละ 100  
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3. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 
 3.1 การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานศกึษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2560           
ประกาศแบ่งหน่วยงานภายในและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
  ข้อ 3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้ 

(1)  กลุ่มอ านวยการ 
(2)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(3)  กลุ่มนโยบายและแผน 
(4)  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
(5)  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
(6) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
(7)  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

  ข้อ 4 ให้แต่ละกลุ่มตามข้อ 3 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มอ านวยการ 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.คณะอนุกรรมการและคณะท างานรวมท้ังปฏิบัติ
หน้าท่ีของ กศจ. 
   (2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ประสานงาน   ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 
   (3) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป 
   (4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   (5) ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
   (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   (7) ด าเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และยานพาหนะ 
   (8) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (9) ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาองค์กร 
   (10) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการและ
ประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด  
   (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ.และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังปฏิบัติงาน
ราชการ       ท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ อกศจ. และตามท่ี อกศจ.มอบหมาย  
   (2) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง การเกล่ียอัตราก าลัง                
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
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   (3) เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (4) เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกปูอง
คุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (5) เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เช่น การบรรจุและการแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปล่ียนต าแหน่ง      
และการเล่ือนต าแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
   (6) น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดีความชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในจังหวัด 
   (7) เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 
   (8) ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
ของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 

(8) จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในหน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   (10) จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษา ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   (11) จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงาน 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   (12) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคล
เสนอ อกศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  
   (13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
   (14) ด าเนินการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 
   (15) ดูและและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ     
และจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด รวมท้ังการสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพ      
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   (16) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
  กลุ่มนโยบายและแผน 

 (1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ.และตามท่ี 
กศจ.  มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
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   (2) จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดท่ีสอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   (3) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
   (4) จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (5) วิ เคราะห์การจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด 
   (6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา           
ท่ีครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล 
   (7) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
   (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ             
ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   (1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา            
และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ  กศจ. และ
ตามท่ี กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 
   (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   (3) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล                  
เพื่อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ และ
สามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และ
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 

  (4) งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (5) ประสานส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้

และนวัตกรรมการศึกษา 
   (6)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) งานจัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติและ       
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด 
   (8) ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด             
ในสถานศึกษา 

(9)  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ

ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการ ศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
กันทางสังคม 
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   (11) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นท่ี 
      (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
  

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของกศจ.และท่ี กศจ. 
มอบหมาย 
   (2) ขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร         
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   (4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   (5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผน 
การรองรับการตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
   (6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้  
แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   (7) ส่ังการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   (8) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงาน          
ในลักษณะ ตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัด 
    (9) ขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  

  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
   (1) งานส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ          
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
   (2) งานส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา           
โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน        
พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความ
ปรองดอง สมานฉันท์ 
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   (5) สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
   (6) ส่งเสริมการปูองกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
   (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย    
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน 
   (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี  
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  3.2 ท าเนียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กศจ.กรุงเทพมหานคร) 
  

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน้าที่ หมายเหตุ 
1 นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ประธานกรรมการ  

2 นายแพทย์อุดม  คชินทร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

กรรมการ  

3 พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
กรรมการ 

 

4 นายบุญรักษ์  ยอดเพชร 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
กรรมการ 

 

5 นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
กรรมการ 

 

6 นายสุภัทร  จ าปาทอง 
เลขาธิการสภาการศึกษา 

 
กรรมการ 

 

7 ศาสตราจารย์สัมพันธ์  ฤทธิเดช 
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
กรรมการ 

 

8 นางวรรณา  ดุลยาสิทธิพร (ผู้แทน) 
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

กรรมการ  

9 ดร.สุมณฑา  ตันวงศ์วาล (ผู้แทน) 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กรรมการ  

๑๐ นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมาการและ
เลขานุการ 
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  3.3 ท าเนียบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (อกศจ.กรุงเทพมหานคร) 
         ด้านการบริหารงานบุคคล 

ท่ี ชื่อ – สกุล หน้าที่ หมายเหตุ 
1 นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานอนุกรรมการ  

2 นายบุญรักษ์  ยอดเพชร 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อนุกรรมการ  

3 นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อนุกรรมการ  

4 นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต ๒ 

อนุกรรมการ  

5 นายปรเมศ  โมลี อนุกรรมการ  
6 ว่าท่ีร้อยตรี ไชยวุฒิ  วุฑฒิรักษ ์ อนุกรรมการ  
7 นายประเสริฐ  บุญเรือง  

อนุกรรมการ 
 

8 นางรัตนา  ศรีเหรัญ 
 

อนุกรรมการ  

9 ว่าท่ีร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ 
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

 

  

  3.4 ท าเนียบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (อกศจ.กรุงเทพมหานคร) 
         ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ท่ี ชื่อ – สกุล หน้าที่ หมายเหตุ 
1 นายบุญรักษ์  ยอดเพชร 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประธานอนุกรรมการ  

2 นางวรรณา  ดุลยาสิทธิพร (ผู้แทน) 
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ  

3 นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อนุกรรมการ  

4 นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ 
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ  

5 นายธีธัช  ไชยยศ อนุกรรมการ  
6 พลตรี ณัฐพงษ์  เพราแก้ว อนุกรรมการ  
7 นางศิลปะสวย  ระวีแสงสูรย์ อนุกรรมการ  
8 นายแพทย์ดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล อนุกรรมการ  

๙ ว่าท่ีร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ 
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการและเลขานุการ  
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  3.5 ท าเนียบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (อกศจ.กรุงเทพมหานคร) 
         ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล หน้าที่ หมายเหตุ 
1 นายสุภัทร  จ าปาทอง 

เลขาธิการสภาการศึกษา 
ประธานอนุกรรมการ  

2 ดร.สุมณฑา  ตันวงศ์วาล (ผู้แทน) 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ  

3 ศาสตราจารย์สัมพันธ์  ฤทธิเดช 
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

อนุกรรมการ  

4 นายกิตติ  บุญเชิด 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต ๑ 

อนุกรรมการ  

5 นายอ านวย  พุทธมี อนุกรรมการ  
6 นายไพศาล  ประทุมชาติ อนุกรรมการ  
7 นายวีระกุล   อรัณยะนาค อนุกรรมการ  
8 นายธนิต  กิตติพัธโนทัย อนุกรรมการ  
9 ว่าท่ีร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ 

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
กรรมการและเลขานุการ  

             ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐  มีนาคม  256๒ 
 
 

  3.6 ท าเทียบข้าราชการครูและบุคลากรฯ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล /จ านวน ต าแหนง่/วิทยะฐานะ หมายเหต ุ
ผู้บริหารส านกังานศกึษาธกิารจังหวดักรุงเทพมหานคร                                         
1 ว่าที่ร้อยตรี อานนท ์ สุขภาคกจิ ศึกษาธิการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มอ านวยการ จ านวน ๓ คน                                                           
๒ นางกาญจนา  ตันตินิพนัธ์กุล นวช.การเงินและบัญชีช านาญการ

พิเศษ    
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ 

๓ นางนงนุช  จุฬามณี นักวิชาการศึกษาช านาญการ ช่วยราชการ 
๔ นางสาวณิชนาฎ ดาสิน เจ้าหน้าท่ีธุรการ(จ้างเหมาบริการ)           
๕ นางอุดร  สร้อยแก้ว แม่บ้าน  
กลุ่มบรหิารงานบคุคล จ านวน ๔ คน  
๖ นางสาวจรวยพร  แจ้งกระจา่ง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๗ นางศศิธร  ภูบุญเต็ม นักทรพัยากรบุคคลช านาญการพเิศษ  
๘ นายอภิรักษ์  เข็มเพ็ชร นิติกร(จ้างเหมาบริการ)  
๙ นางสาวฐิติวรรณ  สุวรรณศรีสุข เจ้าหน้าท่ีธุรการ(จ้างเหมาบริการ)  
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กลุ่มพัฒนาการศึกษา จ านวน ๓ คน  
๑๐ นางสาวสุชาดา  นาคอ่วม ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
๑๑ นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
๑๒ นายสมบัติ  พรมพันห่าว นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
กลุ่มลูกเสือ ยวุกาชาดและกิจการนกัเรียน  จ านวน  ๔ คน  
๑๓ นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือฯ  
๑๒ นางจารุ  วงษ์เซ็น นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
๑๔ นางสาวนัฎฐนีย์  ลิ้มปรารถนาศักด์ิ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
๑๕ นายเอกชัย  ล าเหลือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จ านวน ๗ คน  
๑๖ นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  
๑๗ นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
๑๘ นางสาวอุมาพร รงัสิยานนท ์ ครูช านาญการพเิศษ ปฏิบัติหน้าที่

ศึกษานิเทศก์   ศธจ.
กทม. 

๑๙ นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ  
๒๐ นางสาวอรัญญา  ธาราวร ศึกษานิเทศกช์ านาญการ  
๒๑ นางสาวเกษมศรี  ปั้นมณี เจ้าหน้าท่ีธุรการ(จ้างเหมาบริการ)           
๒๒ นางสาววิภาพร  เพง็ส้ม เจ้าหน้าท่ีธุรการ(จ้างเหมาบริการ)           
กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน ๒ คน  
๒๓ นายสาธิต  ประทุมสวุรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
๒๔ นางสาวจิตชญา  ศรีโสภา นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติ

การ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน ๑ คน  
๒๕ นางสาวธราธิป กอบัว นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญ

การ   
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน   

   

                                                                   ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐   มีนาคม   256๒ 
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บทที่ 2 
 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษากับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินการน าประเด็นส าคัญของรัฐธรรมนูญ                 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี   
(พ.ศ. 2561-2580) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร และบริบทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงเป็นกรอบแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 ที่เกี่ยวกบัการศึกษา 
หมวด 5 

หน้าที่ของรัฐ 
 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน   
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  
เพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ัง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและ
ตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญ     
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย           
ในการศึกษาตามความถนัด ของตน 
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 ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษา   
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระ และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

หมวด 6 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินท้ังราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค         
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท า
บริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน 
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไป        
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการปูองกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือ
กระท าการโดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งต้ังหรือ
การพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

หมวด 16 
การปฏิรูปประเทศ 

 

 มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 
 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษาท่ีส าคัญ ข้อ ข. และ
ข้อ จ ดังนี้ 
 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  (1) ให้มีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท า 
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
  (2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็น
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 
  (3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคน 
ภาครัฐ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน 
  (4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ 
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรการ
คุ้มครองปูองกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
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  (5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้และมีกลไกในการปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
 จ. ด้านการศึกษา 
  (1) ให้สามารถด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 
ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  (2) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
  (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
  (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังใน
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
 มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการท่ีมีความเป็น 
อิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง          
ในการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมันตรีด าเนินการต่อไป 
 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วัน
ประกาศ ใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย 
ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)        
เพื่อใช้ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลง 
ท้ังภายใน ประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 
เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึด
เหนี่ยวจิตใจ ของประชาชนมีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ 
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ท่ีมั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
มีท่ีอยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน   
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ 
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชน ท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ       
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่ างๆ ท้ังใน
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และประเทศไทยมีบทบาท ท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูน 
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่งการผลิตการค้า
การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุน ท่ีจะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้  
การรักษา และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  
ไม่สร้างมลภาวะ ต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิต
และการบริ โภค เป็นมิตรกับ ส่ิ งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยื น 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
อย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐ             
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  
   1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
   2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
   3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
   4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
   5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืน 
ของทรัพยากรธรรมชาติ 
   6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
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  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้น
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือ     
กับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการท้ังกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายท่ีก าหนด 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนา  
ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
   1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
ของประเทศในด้านอื่นๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับ กับบริบท
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
   2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในมิติต่างๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล 
และการปรับ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
   3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน
รุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์     
ท่ีรองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรบัปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุน  
จากภาครัฐ ให้ประเทศไทย สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับ การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคน 
ช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมาย
การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย   
มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี     
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้องมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น
คนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ 
ตามความถนัดของตนเอง 
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  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย 
การพัฒนาท่ีส าคัญท่ีให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม 
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติ 
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึ งบริการและ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้าน 
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้     
ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยเป็นการ
ด าเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของรัฐ ท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน                 
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ัง มีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ 
และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็นมีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่   
การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม มีการบริหาร ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

3. แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า         
1) เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   
แต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพื่อบรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแม่บทท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลพันธ์หน่วยงานของรัฐท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมท้ัง
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การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกันแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 37 ประเด็น (ข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2561) ดังนี้ 
    1. ด้านความม่ันคง  
     1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
     2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
     3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ 
ความมั่นคงของชาติ 
     4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
รวมถึงองค์กรภาครัฐและมิใช้ภาครัฐ 
     5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     6. การเกษตรสร้างมูลค่า 
     7. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
     8. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
     9. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโยง 
     10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
    3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     11. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     13. ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
     14. การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
     15. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
     16. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     17. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     18. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
     19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
     20. การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 
     21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
     22. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
     23. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
     24. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
    5. ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     25. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
     26. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
     27. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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     28. พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 
ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างยั่งยืน 
     29. พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
     30. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
   6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
     32. การปรับสมดุลภาครัฐ 
     33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
     34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     35. การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     36. การแก้ไขกฎหมาย 
     37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
4. แผนการปฏิรปูประเทศ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ   
เพื่อเป็นเปูาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนด        
ให้ท าการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศท่ีมีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาส
ทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องด าเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วง 
ห้าปีข้างหน้า เพื่อให้บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ      
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 7 ด้าน 
ดังนี้ 
    1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
     การธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น 
ประมุขท่ีมีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุข         
แก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างกัน พรรค
การเมืองด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  โดยมี
เปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายท่ี 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มส่ีวนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมอืง 
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รวมตลอดท้ังการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตท่ีแตกต่างกัน 
และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
     ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      พันธกิจท่ี 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          
    2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
     มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภาครัฐ 
ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้อง 
กับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายท่ี 1 จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
     ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่ 
รัฐบาลดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
       แผนงานท่ี 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหาร
ราชการ 
       - พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพื่อรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะ 
ของหน่วยงาน 
       - พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงานเช่น งาน
สารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 
     กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
      แผนงานท่ี 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดท า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
      กิจกรรม 
      - จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลท่ีเป็นไป 
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
      - เช่ือมโยงข้อมูลส าคัญของต้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     เปูาหมายท่ี 2 จัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐเพียว กะทัดรัดแต่เข้มแข็ง สามารถ
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการท างานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นท่ีเป็นหลัก 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
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      กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และ
ลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 
      แผนงานท่ี 1 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ  
       กิจกรรม การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
      แผนงานท่ี 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
       กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
     เปูาหมายท่ี 3 จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส 
ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
     ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่ 
รัฐบาลดิจิทัล 
      กลยุทธ์ท่ี 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
      แผนงานท่ี 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและ 
การบริหารราชการ  
       กิจกรรม พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน 
 
     เปูาหมายท่ี 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษา
ไว้ซึ่งก าลังคนท่ีมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ เป็นท่ีไว้วางใจ 
ของประชาชน 
      กลยุทธ์ท่ี 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
      แผนงานท่ี 3 สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
       กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล 
การวิเคราะห ์ และน าเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
    3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
     กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหล่ือมล้ าในสังคม โดยมีเปูาหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายท่ี 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ีจ าเป็น รวมท้ัง       
มีกลไกในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ท่ีมีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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     กิจกรรม จัดท ากฎหมายเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมาย  
การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น  
ของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการ
จัดท าร่างกฎหมายรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว 
    4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายท่ี 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับประชาชน 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด 
ให้มีประสิทธิภาพ 
      กิจกรรมท่ี 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะ 
แต่ละประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบ 
กับการก ากับท่ีมีความชอบธรรม และการใช้พื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการส่ือสาร คือ เสรีภาพ              
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน 
ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติท่ีดี โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมาย  
     1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าท่ีของส่ือบนความ
รับผิดชอบกับการก ากับท่ีมีความชอบธรรม และการใช้พื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ  
ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการส่ือสาร 
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
     2. ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรม 
ของชาติ และปลูกฝังทัศนคติท่ีดี 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันส่ือของประชาชน 
      กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันส่ือ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย 
และในสถานท่ีสาธารณะส าหรับกลุ่มเปูาหมายท่ีอยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
อย่างต่อเนื่อง 
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    6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
     คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพและมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส
และไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมท่ีบูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วย
ตนเอง โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมาย คนไทยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น  
      ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
      กิจกรรมท่ี 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
    7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
     ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงาน
ของรัฐ โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 ด้านการปูองกันและเฝูาระวัง 
     กลยุทธ์ท่ี 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
      กิจกรรมท่ี 1.9 สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุก
ระดับให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อประเทศชาติ 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ด้านการปูองปราม 
     กลยุทธ์ท่ี 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการ 
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
      กิจกรรมท่ี 2.2 ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง 
(Integrity) โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าท่ี (ซื่อสัตย์สุจริตตามเปูาหมายอย่างดีท่ีสุด) และซื่อตรงต่อ
ประชาชน 
     กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝูา
ระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
      กิจกรรมท่ี 3.3 วางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด          
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     กลยุทธ์ท่ี 4 ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นเรื่องท่ีน่ารังเกียจไม่พึง
กระท า 
      กิจกรรมท่ี 4.3 พัฒนาแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
เพื่อใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการปูองกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐในทุกรูปแบบ 
 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย
ในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีส าคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และ
อยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี ส าหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์         
มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน   เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
เป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ท่ีเป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อย   
ลงมา ควบคู่กับกรอบเปูาหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้าและขับเคล่ือน 
การเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
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  วัตถุประสงค ์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยม

ท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง  
ท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม 
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ัง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
   3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง   
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ      
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทย     
มีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนา     
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงาม 
ทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ     
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต
และบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและ
การให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลด 
ความเหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
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4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ           
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและ
ใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดี
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว 
บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง
จากท่ีได้ขับเคล่ือนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะ
แรงงานและการใช้นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และ
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ 
และให้ความช่วยเหลือ ท่ีเช่ือมโยง การเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด 
ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนา องค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และ
การสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การผลิตคุณภาพดี ท่ีราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ    
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐ
และเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการ 
เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ 
ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง  
ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การท่องเท่ียวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมข้ันก้าวหน้าท่ีเข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่และ    
การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อม
ของภาคบริการ ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น    
ท้าทายท่ีต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้นต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียง
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่  5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่     
ความม่ันคั่งและยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มี
ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะ
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้าน    
ให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมายท้ังการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน  มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ
ท่ีเหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมาย
อนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง  ๆ  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม
ประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค 
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนา
ผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานท่ีมีศักยภาพเพื่อไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังให้ความส าคัญ   
กับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออ านวยท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา    
การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  
เพื่อช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมาย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ประเทศไทยต้องใช้
ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่น
ในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญ  ประกอบกับการขยายตัว         
ของประชากรในเขตเมือง จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดย
การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และ   มีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดัน
จากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเช่ือมโยง
การค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 

 

6. แผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2579 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนท่ีวางกรอบเปูาหมายและทิศทาง         
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค        
ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ       
ในการท างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และท่ัวถึง (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม(All For 
Education) อีกท้ังยึดตามเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านส่ิงแวดล้อม โดยน า 
ยุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระ ส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
   วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ          
ท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นท่ีพิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก     
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ        
(พื้นท่ีสูงพื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา      
และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
      4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคาม    
ในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัย
จากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมี 
ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิต         
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะ            
และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร   ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับ
สากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐาน 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
       2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ            
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
       3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ           
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
       4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียน ให้มี
ประสิทธิภาพ 
       5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
       6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
       7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2.การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับ
คนทุกช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
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     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร     
กับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม   และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
      2. ส่ง เสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง เรีย นรู้          
และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
      เป้าหมาย 
      1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
      2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
      3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
      4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
      5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
      2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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      3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
      4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ     
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
      5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 
2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 นโยบาย ดังนี้    
   นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าท่ีส าคัญยิ่งยวดในอันท่ี
จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ              
ท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุน 
โครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ท้ังหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 
   นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหา 
การใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทาง 
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่น           
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีฝุาย
บ้านเมือง ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลาย
ปัญหาได้ รวมท้ัง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปล่ียนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น   
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
การเมือง และความม่ันคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง 
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน                
และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อ
ปูองกันแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี                 
ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดน             
ท้ังทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจ               
ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด       
การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าท่ีต้องได้รับการปูองกันและแก้ไข        
โดยการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ท่ีเช่ือมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ   
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    2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน า
ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุข 
กับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่า
จากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ี ฝุายบ้านเมือง ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได้ 
    2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ  บนหลักการท่ีว่านโยบายการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยใน
ต่างแดน การแลกเปล่ียนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ การเปิดโลก
ทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น    
   นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
    3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่        
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยให้แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน ท้ังจะเช่ือมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของพื้นท่ีและของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบท่ี
ถูกกฎหมายมากขึ้น  
       3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน            
หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแล
ในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ัง
พัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
    3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม
ของแรงงานอาเซียน 
..    3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล            
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบาย 
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้ประกาศไว้แล้ว 
   นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบ           
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม         
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม        
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ า และ
พัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
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  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และ
บูรณาการ ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณา  จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
   4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ
และคล่องตัวขึ้น   
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน    
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู        
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ ใน    
การเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  โดยพิจารณา
มาตรการ ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นท่ีท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในโอกาสแรก  
ท่ีจะท าได้ และสร้างส่ิงจูงใจและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเท่ียว ส่งเสริม  
การท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่ม
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ท้ังจะ
ให้เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในประเทศท้ังท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเดิมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวก 
ในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเท่ียว 
   6.16 ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึง
ปลายน้ าโดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหา 
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ท่ีส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้การ
ออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการ
ผลิตสู่ระบบอัตโนมัต ิและกึ่งอัตโนมัติ 
   6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล                
ให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขัน 
ในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงท้ังผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ 
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ส่ือสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการ
ให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่ือสารและบันเทิง 
ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุง
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติ 
ในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคล่ือนอย่างจริงจัง 
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
   7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน               
ท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพ ใน 8 กลุ่มท่ีมีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ                 
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
   8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน 
การเช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างาน
ในภาคเอกชน การให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือ   
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
   9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต และ
บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะในพื้นท่ีวิกฤติซึ่งจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลักในพื้นท่ีใดท่ีสามารถ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น  
จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ท้ิงในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างขึ้น
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือ จะพัฒนาระบบก ากับ ติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบท้ิง 
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รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความเส่ียงและอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญ 
ในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
     10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับ 
ประเทศ ภูมิภาค และท้องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีซ้ าซ้อนหรือ 
ลักล่ันกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยี
มาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบส นองความต้องการ            
ของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเช่ือมั่น
วางใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะ
หน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และ       
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน   
   10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  โดยถือว่าเรื่องนี้เป็น
วาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการ
ต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ท้ังจะน า
กรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือ    
ละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มี
ค าวินิจฉัยขององค์กร ต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
 

8. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคง
ของภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของ
ชาติและ ส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนด
นโยบายได้ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
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   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกใน
ประชาคมอาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
   นโยบายความม่ันคงที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้  
    นโยบายส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก)       
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย ดังนี้ 
     นโยบายท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ                
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก  
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง  
     นโยบายท่ี 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้               
3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลัง             
ในการเข้าถึงประชาชน  
 

9. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับ
งบประมาณในแผนงานบูรณาการพื้นท่ีระดับภาคในส่วนของภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพฯเป็นภูมิภาคท่ีมีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาค

ภายในประเทศเนื่องจากเป็นท่ีต้ังของเมืองหลวงกรุงเทพมหานครและเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานราชการ
ระดับกระทรวงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาและวิ จัย ช้ันน าทุกระดับสถาบันการ
รักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุดรวมทั้งสถาบันธุรกิจและสถาบันการเงินช้ันน าของประเทศขณะเดียวกันภาคกลาง
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เป็น“ อู่ข้าวอู่น้ า” ของประเทศและเป็นพื้นท่ีใน
แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ท่ีเช่ือมโยง
เมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Ladbridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับ
โลกตะวันตกและโลกตะวันออกดังนั้นการพัฒนาภาคกลางสู่ความ“ มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษา
ความมีช่ือเสียงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองช้ันน าระดับโลกตลอดไปควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพ
พื้นฐานด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัยในการยกระดับ
ภาคการเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าสูง
รวมทั้งการเร่งรัดผลักดันเส้นทางลัดโลจิสติกส์เช่ือมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC เพื่อให้ภาคกลางเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ในการเช่ือมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่าง
ทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว  
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเป็นท่ีต้ังของ

กรุงเทพมหานครสถาบันการศึกษาและวิจัยช้ันน าทุกระดับสถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุดนอกจากนี้
ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงสภาพพื้นท่ีและระบบชลประทานท่ีอุดมสมบูร ณ์เป็น
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของประเทศและเป็นพื้นท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ           
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ท่ีเช่ือมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม    
ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก
ภาคกลางจึงมีเปูาหมายท่ีจะ“ พัฒนากรุงเทพฯสู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้า
และบริการท่ีมีมูลค่าสูงๆ  

วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯให้เป็นเมืองท่ีมีความทันสมัยและเป็นเมืองน่าอยู่น า

เท่ียวในล าดับต้นๆของโลกตลอดไป 
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขท้ังทางสุขภาพกาย  จิตใจ  มีความ

มั่นคงด้านอาชีพและรายได้  และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
๓. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและมี

บริการด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง 
๔. เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้อื้อต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๑. กรุงเทพมหานครได้รับการจัดล าดับเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตช้ันน าในโลกท่ีดีขึ้น 
๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น 
๓. รายได้การท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
๔. มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
๕. มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
๖. คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
๗. ปริมาณขยะท่ีได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
แนวทางพัฒนา 
๑. เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ  อาทิ  รถไฟฟูา  รถเมล์ ฯลฯ  

เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะท่ีสะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

๒. ก่อสร้างถนนวงแหวน  ถนนเช่ือมต่อ (Missing Ling)  สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
ฯลฯ  เพื่อลดปัญหาความแออัดและคับค่ังของปริมาณการจราจรของเขตเมือง  ลดปัญหาคอขวด       
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เป็นการเช่ือมต่อโครงข่ายการเดินทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง  
รวมทั้งสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเมืองและชนบท 

๓. จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นท่ี  รวมท้ัง
คุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม  มีพื้นท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ 

๔. พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถ
รองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design)  เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

๕. แก้ไขปัญหาขยะน้ าเสียน้ าท่วมและมลภาวะทางอากาศอันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง     

๖. ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯเนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความรุนแรงและ
ความเสียหายเป็นมูลค่าสูง  

๗. วางระบบปูองกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯและพื้นท่ีต่อเนื่อง
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

๘. พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐมและสมุทรสาคร)      
ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์  ศูนย์บริการ
ด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยู่อาศัยโดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและบริการทางสังคมกับมาตรการทางผังเมืองในการช้ีน าให้การขยายตัว
ของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสมรวมทั้งการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย
การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัยโดยเฉพาะการปูองกันน้ าท่วม-น้ าเสียพร้อมท้ังการจัด
ให้มีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเป็นปอดและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพิ่มขึ้นรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆท้ังการท่องเท่ียวอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าการคมนาคมขนส่งและการ
เพิ่มขึ้นของประชากรเมือง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

แนวทางการพัฒนา  
๑. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม      

ชะอ า-หัวหิน  สนามกอล์ฟระดับโลกท่ีเพชรบุรี  กาญจนบุรี  และพระนครศรีอยุธยา  ให้เป็นฐาน       
การกระจายรายได้และการสร้างงาน  โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว           
ให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นท่ีประทับใจของนักท่องเท่ียว  

๒. พัฒนาแหล่ง ท่องเ ท่ียวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่ งยืน   โดยฟื้นฟู           
บูรณะโบราณสถานและเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัย        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวท้องถิ่นและแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมขน  เช่น ตลาดสามชุก
ตลาดน้ าอัมพวา  ตลาดน้ าด าเนินสะดวก  เกาะเกร็ด  ท่องเท่ียวธรรมชาติสวนผ้ึง  อุทยานแห่งชาติ    
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แก่งกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกกิจกรรมการท่องเท่ียวสินค้าและบริการด้าน    
การท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสากล   

๔. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนากาญจนบุรี-
สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรีสระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี      
กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี  และกลุ่มท่องเท่ียว
ทางน้ า อาทิ พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรีปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี   โดยปรับปรุงและพัฒนา          
แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม  มีความหลากหลายและเช่ือมโยง
การท่องเท่ียวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน  

๕. พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวชุมชนแหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเท่ียว   
เชิงเกษตรเพื่อให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเท่ียว         
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเป็นการขยายเส้นทางการท่องเท่ียวและกระจายรายได้สู่ชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  
๑. น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนา    

การผลิตข้าวในพื้นท่ี  เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่  เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออก
ท่ีส าคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด  

๒. พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินค้าเกษตรหลัก
ของภาค ได้แก่ ข้าวพืชผักมะพร้าวโคนมโคเนื้อสุกรไก่เป็ดกุ้งปลาโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งผลิต
ส าคัญ ได้แก่ ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและ
ประจวบคีรีขันธ์เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค       
ในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน  

๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farrier และ Smart 
Farming โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุ์
ท่ีเหมาะสมรวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

๔. ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล  โดยเร่งรัดการอนุรักษ์   ฟื้นฟู         
และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  เช่น  การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม  การส่งเสริมและพัฒนาการประมง
พื้นบ้าน  รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง  เป็นต้น  ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการประมง
และเพาะเล้ียงสัตว์น้ าบริเวณชายฝ่ังรอบอ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงคราม
สมุทรสาครและสมุทรปราการ  

๕. เพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการ) สู่การใช้
เทคโนโลยีท่ีสูงขึ้นและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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๖. พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์  และกลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มเช่ือมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา
โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า  รวมท้ังยกระดับคุณภาพสินค้า
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน  

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ  อาทิ  การน างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและ
เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภัย
แล้งและคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  
๑. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าในพื้นท่ีแล้งซ้ าซาก   อาทิ  กาญจนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  และลพบุรี  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า  โดยปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม  วางแผนจัดสรรน้ าเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ าท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและขุมขนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ  รวมท้ังจัดท าแหล่งเก็บกักน้ าขนาด
เล็กกระจายในพื้นท่ีการเกษตรเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  

๒. ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้น ท่ีเศรษฐกิจ  ชุมชน  แหล่งประวัติศาสตร์
โบราณสถานและพื้นท่ีน้ าท่วมซ้ าซาก   อาทิ  ชัยนาท  อ่างทอง  สิงห์บุรี   พระนครศรีอยุธยา  
สมุทรสาคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ   โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ าท่ีเป็นแก้มลิงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงจัดต้ังกลุ่มเฝูาระวังภัยน้ าท่วม  

๓. ปูองกันการบุกรุกท าลายปุาและฟื้นฟูปุาเส่ือมโทรมในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  เพชรบุรี
และราชบุรี  โดยการปลูกปุาเพิ่มเติมและเพิ่มมาตรการเฝูาระวังติดตามการบุกรุกปุา  สนับสนุนสิทธิและ
บทบาทของชุมขนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นท่ีปุาของชุมชนไม่ให้เส่ือมโทรมลง  

๔. ขุดลอกล าน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง  อาทิ  แม่น้ าเจ้าพระยา
แม่น้ าท่าจีน ฯลฯ รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพื้นท่ีพระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาคร  

๕. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล  อาทิ  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  โดยการจัดท าแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝ่ังด้วยวิธีการ     
ท่ีเหมาะสม  เช่น  ปลูกปุาชายเลนและการท าแนวไม้ไผ่กันคล่ืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนา  
๑. พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟเช่ือมกรุงเทพ-กาญจนบุรี  เพื่อเช่ือมโยง

พื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อ
ทางการพัฒนาระหว่างพื้นท่ีได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๕๖ 
 

๒. เร่งพัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อนอ าเภอเมืองจังหวัด
กาญจนบุรีให้เป็นประตูเช่ือม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือสีหนุวิลล์ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเต่าประเทศเวียดนามโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๓. พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา  บ้านพุน้ าร้อน  ด่านเจดีย์สามองค์  และ
ด่านสิงขร  เพื่อเช่ือมโยงการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียวกับเมียนมา  โดยจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต  พร้อมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  จุดบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  
ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. พัฒนาเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเช่ือมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC  โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนากาค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหว่าง
ไทยกับเมียนมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
และลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงภาคกลาง ๆ 

ของประเทศเพื่อกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เช่ือมโยงไปท่ีภาค
อื่นๆซึ่งจะท าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหล่ือมล้ าระหว่างภาคอาทิ  

 - เช่ือมโยงภาคเหนือด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลกและรถไฟทางคู่
กับภาคอื่นๆของประเทศเพื่อกระจายลพบุรี-ปากน้ าโพ  

 - เ ช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุง เทพฯ -
นครราชสีมาและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา  

 - เช่ือมโยงภาคตะวันออกด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวง
พิเศษพัทยา-มาบตาพุด  และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย  

 - เช่ือมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดนด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ -หัวหิน  
และรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร  

๒. พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีส าคัญอาทิเมืองอยุธยาและ
บริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพรวมทั้งบริเวณใกล้พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอาทิเมืองพุ
น้ าร้อนโดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องท่ีใช้แนวทางการจัดรูปท่ีดินการผังเมืองควบคู่กับการ
พัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
  

10. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
     นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระส าคัญ 
ดังนี้  
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   1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา     
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธาน 
ของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
แก่หน่วยงานในสังกัด 
   2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  กระทรวงศึกษาธิการ 
จะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศ  
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน 
คือ  
      1) ความมั่นคง  
      2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
      3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
      4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
      5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
      6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   3. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบ
จุดเน้น เชิงนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้าน เป็นหลักใน  การด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
     1. ด้านความม่ันคง 
      แนวทางหลัก  
       1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
        1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราช
ปณิธานและพระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยว
ประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและ
สมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
       1.2 การบริหารจัดการ 
        1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีชายขอบ/ชายแดน 
        1.2.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
     2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับ 
การพัฒนาประเทศ 
       2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
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        2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะส้ัน Application และส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย  
        2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ         
โดยปี 2560 จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
        2.1.3 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)     
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
        2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ            
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
       2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้าน
การศึกษาและจัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน 
“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
       2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ 
เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
       แนวทางหลัก 
        3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด             
และประเมินผล 
         3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
          1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง
ระดับช้ันอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกัน
คุณภาพให้แก่  เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
          2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็ก          
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
         3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
          1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพฒันาคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางท้ัง
กระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมท้ังรูปแบบโรงเรยีนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
          2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
         3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
          1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบ
หลักสูตรเองได้ 
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          2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ 
วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุน ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
          3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่าน
โดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
          4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ 
Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้              
เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมท้ังการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
         3.1.4 การวัดและประเมินผล  
          1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)       
เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
          2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
          3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
ด าเนินการ  ในรูปคณะท างานออกข้อสอบ 
        3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
         3.2.1 การสรรหาครู  
          1) โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก
ด าเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
          2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
         3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยง
กับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
         3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
          1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเช่ือมโยงกับการได้รับ
วิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online 
          2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์       
และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 
      4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 
       แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา ท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU) รวมท้ัง       
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การด าเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การปูองกัน การ
ติดตามเด็กออกกลางคัน โดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการ   
เป็นพิเศษ  
        4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
เครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านส่ือและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  
        4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) 
เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
      5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ 
น ากลับมาใช้ประโยชน์ 

2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียน 
ตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
        3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตร
ทุกระดับ 
      6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
       แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        6.1 เร่ืองกฎหมาย 
         เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
         6.1.1 กฎหมายหลัก 
          1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
          2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
          3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
           : จัดต้ังคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
        6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
         1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.  
         2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับท่ี...)พ.ศ....  
         4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
         5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
         6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
         7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
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         8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 
         9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  
        6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
        6.3 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
        6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที ่
         ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด       
เป็นฐานในการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
11. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  
 “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเสมอภาค   

เป็นก าลังคนท่ีมีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” 
 พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน  
  5. พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 

 เป้าประสงค์หลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
  2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
  3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

และการกระจายอ านาจสู่ภูมิภาค 
  4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศ 

ในอนาคต 
  5. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 

ของพื้นท่ีและประเทศ 
  6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี           

และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม 
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ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม   
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
    กลยุทธ์  
    1. จัดการศึกษาท่ีเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อลด
ความเหล่ือมล้ า สร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีชายขอบ  
/ชายแดน 
    3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และ
สังคม 
    4. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ      
และพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเช่ียวชาญและ 
เป็นเลิศเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
    6. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    7. พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
    8. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย        
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  

 9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม 
การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

 10. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

 11. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ  
ท่ีได้มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 

 12. เสริมสร้าง ปรับเปล่ียนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ       
และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

  13. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียนในทุกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

  14. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพื้นท่ี 
อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย และสามารถให้บริการ       
ได้อย่างท่ัวถึง 
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  15. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
  16. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
  17. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และ 

ไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  18. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบ       

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาท่ีเป็นเอกภาพ  
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

  19. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบจัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ท่ัวถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  20. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน 
อย่างเพียงพอ ท่ัวถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  21. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมของคน 
ทุกช่วงวัยในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ   
  22. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  23. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และส่ิงแวดล้อม 
  24. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้าง
เครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศรวมท้ังสนับสนุนทรัพยากร               
เพื่อการศึกษา 

  25. ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท้ังในระดับส่วนกลาง    
และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

  26. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  

  27. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคม         
ท่ีเปล่ียนแปลงลดความล่าช้าและซ้ าซ้อนสู่องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 

12. แผนพัฒนาการศึกษาภาค 1 
 ภาค 1 ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ปทุมธานี  สระบุรี  อ่างทอง  
สิงห์บุรี  และกรุงเทพมหานคร 
 

 วิสัยทัศน์ 
  “ภูมิภาคแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพระดับสากล  บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับทุกประเภทอย่างท่ัวถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานพหุ

วัฒนธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและ

โอกาสของพื้นท่ี 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 
5. สร้างส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
2. ก าลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการ

พัฒนาประเทศ 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 
5. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
เป้าประสงค์ที่  1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามใน
ชีวิต 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ

ชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
4. ส่งเสริมการปูองกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของ
พื้นท่ี 
เป้าประสงค์ที่ 2 ก าลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อการตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ 

ตามความถนัดและสนใจ  
4. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
5. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ท้ัง

การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
6. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในรูปแบบท่ี

หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่ง เสริม สนับสนุนให้ ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ ส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมือง บนพื้นฐาน

พหุวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและเท่า
เทียม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เพื่อสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
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2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นท่ี  

3. การพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้ เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง 

4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยง และเข้าถึงได้ 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียน

ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ท่ี 5 ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
1. สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ือการเรียนรู้

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. ส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกปูองคุ้มครองระบบ

คุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ี 
4. ก ากับดูแล เร่งรัด นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ

หน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 
5. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 
6. สร้างกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษา

ในพื้นท่ี 
7. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

(โรงเรียนประชารัฐ) 
 

1๓. แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร 
 วิสัยทัศน์ 

  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เปน็คนดี คนเก่ง เป็นที่หนึ่งในอาเซียน มีความรักชาติ  
มีคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
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 เป้าหมายหลัก 
๑. ผู้เรียน หมายถึง  เด็กเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนท่ีรับบริการ

การศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
๒. คนดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความ

ซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
๓. คนเก่ง  หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ความเช่ียวชาญท้ังวิชาการและ

วิชาชีพ 
๔. เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน  หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้  และความสามารถแข่งขันเชิง

ทักษะต่างๆ และมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
๕. มีความรักชาติ  หมายถึง  มีความรักความเป็นไทยและภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ  

ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๖. มีคุณภาพชีวิต  หมายถึง  ผู้เรียนมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ  ได้รับการคุ้มครองตาม

มาตรการรักษาความปลอดภัย  ยึดอาชีพท่ีมีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
๗. เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  หมายถึง  ผู้เรียนมีศักยภาพในการน าความรู้ไปใช้เพื่อ

จัดการในเรื่องธรรมชาติ  ความมั่นคงทางทรัพยากรพลังงานและจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  

พันธกิจ 
๑. สร้างจิตส านึกให้พลเมืองทุกช่วงวัยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีความรักและ

ภาคภูมิใจชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
๒. ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ีหนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน  

๓. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกระดับ  ทุกประเภทและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งมี
ศักยภาพตามความถนัดและความต้องการของตนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) 
มีการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพท่ัวถึง และเท่าเทียม  ท าให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันในเชิงทักษะต่างๆและมี
ผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มี
ระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

๕. ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
๗. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

 เป้าประสงค์ 
  ๑. ด้านความมั่นคง : พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
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๒. ด้านประสิทธิภาพการพัฒนาก าลังคน  : สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมี
สมรรถนะท่ีเป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 

๓. ด้านศักยภาพ  :  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง 
มีศักยภาพตามความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๓Rs๘Cs) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมี คุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
สามารถแข่งขันในเชิงทักษะต่างๆและมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 

๔. ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย     
มีความซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

๕. ด้านการมีส่วนร่วม :  สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้
ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  ด้านความยั่งยืน  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกใน
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีก ากับ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบาลและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 

เป้าประสงค์ 
พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์ 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 

๓.  ส่งเสริม  สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๔. ส่งเสริมการป้องกัน  แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตร์
พระราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพ
และโอกาสของพื้นท่ี 
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เป้าประสงค์ 
สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการท่ีจัดการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง
ต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะท่ีเป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 

กลยุทธ์ 
 ๑. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา

ประชารัฐเพิ่มขึ้น 
 ๒. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของ ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๓. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อ

การตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ ตามความถนัดและสนใจ  
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการอาชีวศึกษาในการวางรากฐานอาชีพในแก่ผู้เรียนทุกระดับสู่การแข่งขัน

ระดับสากล 
 ๕. พัฒนาหลักสูตร รูปแบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท้ังในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๖. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เป้าประสงค์ 

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง   มีศักยภาพตาม
ความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 

กลยุทธ์ 
๑.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
๒.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี๒ เพื่อ

การส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 
๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาพอนามัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ

สาธารณสุข 
๔.  ผู้พัฒนาผู้เรียนมีทักษะการอ่าน  การเขียน การคิดค านวณ และมีทักษะการคิด

แก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
๕.  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้เปล่ียนแปลงการสอนแบบบูรณาการท่ีเหมาะต่อความฉลาด

ของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
๖.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ (PLC) 
๗.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และ

ก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
มีระเบียบวินัย คุณธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

เป้าประสงค์ 
ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ 

๑.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความถนัดความสนใจ และวิถีชีวิต
ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ทวิศึกษา) และหลักสูตรระยะส้ันให้สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพหรือเทียบโอนกับการศึกษาใน
ระบบได้ 

๓.  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ี  

๔.   ส่งเสริมให้คนทุกวัยได้ถึงแห่งเรียนรู้แบบองค์รวมอย่างท่ัวถึงท้ังในระบบ  นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

๕.  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาในพื้นท่ีมีมาตรฐาน  
เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 

สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการท่ีจัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
๑. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอก

งามและร่วมสร้างสังคมพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนเองเคารพนับถือ 
๓. สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ือการเรียนรู้

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีก ากับ  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
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การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ์ 
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๓.  สนับสนุน ก ากับดูแล เร่งรัด  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 
๔. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ    ในพื้นท่ี 
๕. สร้างกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษา

ในพื้นท่ี   
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๗๒ 
 

1๔. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ           
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีรายละเอียด ดังนี้   

ท่ี แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบ
รายจ่าย และรายการ 

ได้รับจัดสรร
(บาท) 

ยอดเงินคงเหลือ
(บาท) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 425,000 0 อ านวยการ 
2 ค่าสาธารณูปโภค 247,500 0 อ านวยการ 
3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัด 
64,000 420 นโยบายและแผน 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 

88,000 4,925 บริหารงานบุคคล 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

195300 974 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

6 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) 

640,000 3,341.99 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

7 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวที
ประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

1,400,000 8,142.88 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

8 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและสนับสนุนการ
ตรวจราชการในระดับจังหวัด 

28,000 0 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

9 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO  BE 
NUBER ONE) 

20,000 0 พัฒนาการศึกษา 

10 ค่าใ ช้จ่ายโครงการขับเคล่ือนแผน
บูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ 

40,000 150 นโยบายและแผน 

11 ค่าใช้ จ่ายการ จัดงานฉลองวันเ ด็ก
แห่งชาติ 

25,000 0 ลูกเสือ ฯ 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๗๓ 
 

ท่ี แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบ
รายจ่าย และรายการ 

ได้รับจัดสรร
(บาท) 

ยอดเงินคงเหลือ
(บาท) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

12 ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันครู 300,000 0 อ านวยการ 
การกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหล่ือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
13 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

174,100 7 บริหารงานบุคคล 

14 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของ ศธจ.
กรุงเทพมหานคร 

126,000 240 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

15 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 199,900 5 พัฒนาการศึกษา 
รวมทั้งสิ้น 3,972,800 18,205.87  

 
   ผลการด าเนินงานงบประมาณโครงการ  ตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง - 
ศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐานฯ ,แผนงานบูรณาการฯ บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมท้ังส้ิน 1๓ โครงการ 
ด า เ นิ น ก า รต ามวั ต ถุ ป ร ะ สง ค์ โ คร ง ก า ร  และ เ บิ ก จ่ าย ง บ ปร ะ มาณตาม โ คร ง ก าร แ ล้ ว                      
จ านวน 3,๙๕๔,๕๙๔.๑๓ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นส่ีพันห้าร้อยเก้าสิบส่ีบาทสิบสามสตางค์ )      
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔  ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 โครงการที่ 1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด งบประมาณ 64,000 บาท 
 วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของ
จังหวัด   

2. เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาทุกระดับ 

3. เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติการประจ าปีจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานมีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ

จังหวัดท่ีครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๗๔ 
 

2. หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีแผนส าหรับใช้ในการการ
บริหารจัดการศึกษา 
   เชิงคุณภาพ   

1. ร้อยละ๑๐๐ของหน่วยงาน จัดท าแผน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
และกรอบนโยบายด้านการศึกษาทุกระดับ 
 ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

1. หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครบถ้วน ถูกต้อง สามารถใช้ในการ
วางแผนบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.หน่วยงานมีแผนใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัด มีแนวทางการ
ท างานร่วมกัน เป็นไปในทางเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์กระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด งบประมาณ     
๘๘,000 บาท 
 วัตถุประสงค ์

เพื่อให้บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน  สามารถน าไปปรับใช้ในงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และช่วยให้บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดี  มีความสามัคคีและสามารถช่วยเหลือเกื้อกูล  
เพื่อน าองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 
  เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ   
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการ

พัฒนา จ านวน  22  คน 
   เชิงคุณภาพ   

๑. บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีทัศนคติ 
สามารถปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

๑. บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถน า
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

๒. บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติ 
มีแรงบันดาลใจ และเปูาหมายในการพัฒนางานในหน้าท่ี เพื่อความส าเร็จของตนและองค์ 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๗๕ 
 

 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่าง

รวดเร็ว โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 

 โครงการที่ 3  โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 195,๓00 บาท 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจ ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษา  

2. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครไปสู่
ระดับอาเซียน 

4. เพื่อตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
   เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 

1. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ จ านวน ๑ ระบบ 

2.คู่มือระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ จ านวน ๑ ฉบับ 

3. แผนและคู่มือการการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ จ านวน ๑ ฉบับ 

4. แผนและคู่มือการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

5. รายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ จ านวน ๒ ฉบับ 

6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ร่วมประสานพลังขับเคล่ือนตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ 

เชิงคุณภาพ 
1.ระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของหน่วยงานทางการศึกษาและของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง ช่วยสนับสนุนให้การตามตรวจ ติดตาม และ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ   



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๗๖ 
 

2. ข้อมูลสารสนเทศจากผลการรายงานการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ มีความถูกต้อง เช่ือมั่นได้ 
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนในปีต่อไป 

3. สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอาเซียน 
  ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
   กิจกรรมที่ 5 รับการตรวจ ติดตาม และประเมินผลฯ โดยผู้ตรวจราชการและศึกษาธิการภาค 
1จัดประชุมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล (รอบท่ี 1) ของผู้ตรวจราชการ (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสด์ิ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดย
ได้ประสานหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ให้จัดส่งข้อมูลและเข้าร่วมประชุมพร้อมรายงานการ
ขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อผู้ตรวจราชการและคณะ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้  
สพป.กทม. , สพม.1-2, สช., กอศ.กทม.และ กศน.กทม. และในช่วงบ่ายได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอ านวยศิลป์
และโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ การตรวจราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมที่ 7ประชุมเตรียมรับการประเมินค ารับรองฯ โดยศึกษาธิการภาค 1 
            1. จัดประชุมช้ีแจงบุคลากรใน ศธจ.กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงานจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการของ ศธจ.กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
2561เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเพชรบุรี 
   2. แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองปฏิบัติราชการของ ศธจ.กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2561 ค าส่ังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ี 51/2561 
   3. รวบรวมการรายงานผลจากคณะท างานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการของ ศธจ.กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2561  
   4.  จัดท า คู่มื อค ารั บรองปฏิบั ติ ร าชการของส านั กง าน ศึกษาธิการ จังหวั ด
กรุงเทพมหานคร เสนอไปยังส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
   5.  จัดท า คู่มื อค ารั บรองปฏิบั ติ ร าชกา รของส านั กง าน ศึกษาธิการ จังหวั ด
กรุงเทพมหานคร และน าส่งไปยังส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
   6. จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ระหว่างปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และน าส่งไปยังส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
               ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด มีระบบ
การตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิ เทศการด า เนินงานตามนโยบายและยุทธสาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย   รายงานผลการสนับสนุนการตรวจราชการกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อใช้
ประโยชน์ในการก าหนดทิศทาง ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี 
 
 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๗๗ 
 

 โครงการที่ 4  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย(อนุบาล ๑-๓) 
งบประมาณ ๖๔๐,000 บาท 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ และการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ( อนุบาล 1 – 3 )  ให้แก่ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนารูปแบบ นวัตกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

ผู้บริหาร   ครูผู้สอน  และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการ
พัฒนา   จ านวน  250  คน   จากสังกัด สพป.กทม.  สช.  กทม.  โรงเรียนสาธิต  และ โรงเรียนส านัก
พระพุทธศาสนา 

 เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหาร  ครูผู้สอน   และบุคลากรแกนน าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้ มีนวัตกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และมีเครือข่ายการนิเทศติดตามการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  
 

 ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
  1. เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพ  และลดความเหล่ือม
ล้ าทางการศึกษาในพื้นท่ี 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีเกิดเครือข่ายบูรณาการการท างานร่วมกันในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัด มีแนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เป็นไปในทางเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๗๘ 
 

 โครงการที่ 5  โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  งบประมาณ 
๑,400,๐๐๐  บาท 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2561-2565  

๒. เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

๓. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนประชุมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับ
จังหวัดและคัดเลือกหลักสูตรท่ีดีท่ีสุดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

๔.  เพื่อด าเนินการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาให้สามารถการพัฒนารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

๕. เพื่อรายงานผลการติดตามการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  จ านวน 
1  ฉบับ 

๒. ได้รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัดอย่างน้อยจ านวน  3  หลักสูตร 

๓. ได้จัดประชุมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด  จ านวน   
1 ครั้ง และได้หลักสูตรท่ีดีท่ีสุดในระดับจังหวัด จ านวน  1  หลักสูตร 

๔. ได้สถานศึกษาได้รับนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนารูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด  จ านวน 1 
ครั้ง/เดือน 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๗๙ 
 

๕. ได้จัดท ารายงานผลการติดตามการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด ฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน  1  ฉบับ 

เชิงคุณภาพ 
๑. กรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2565 

๒. ผู้บริหาร   ครูผู้สอน  และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

๓. อาจารย์และบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔. รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 หลักสูตร 
 ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1  วางแผนการด าเนินโครงการฯ 
๑. เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการด าเนินโครงการฯรวมกับ สนย.สป 
๒. เข้าร่วมประชุมก าหนดทิศทางการด าเนินโครงฯให้เป็นแนวทางเดียวกันในภาค 1

กับศึกษาธิการภาค 1 
๓. ประชุมวิเคราะห์บทบาทภารกิจทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้น

พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน  1 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 เตรียมบุคลากรในการด าเนินโครงการ 
๑. จัดท าค าส่ังคณะท างาน 
๒. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าโครงการฯระดับจังหวัด เสนอศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ 
๓. ประชุมประชุมปฏิบัติช้ีแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตรเช่ือมโยงกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
๔. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสร้างเกณฑ์คัดเลือกสถานศึกษาและได้เกณฑ์การคัดเลือก

สถานศึกษาและหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 3  ด าเนินงานในโครงการฯ 
๑. แจ้งให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีกทม. ส่งหลักสูตรเข้าร่วมการคัดเลือก 
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์  จ านวน 6  โรงเรียน  ได้แก่  1) 

โรงเรียนหอวัง  2)  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  3)  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  4)  โรงเรียนมัธยมวัด
ดาวคะนอง  5) โรงเรียนบางบัว (เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)  6)  โรงเรียนอรรถวิทย์ 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘๐ 
 

๓. ประชุมช้ีแจงให้กับสถานศึกษาจ านวน 6 โรงเรียนท่ีผ่านการพิจารณารับทราบ
เปูาประสงค์ของโครงการ 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ   
๑. โรงเรียนและภาคเอกชนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ 
๒. นักเรียนมีทักษะทางอาชีพมากขึ้น 

โครงการที่ 6  โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินและสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด  งบประมาณ  2๘,00 บาท 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการตรวจราชการ โดยบูรณาการข้อมูลท่ีสนับสนุนการตรวจ
ราชการ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 

๒. เพื่อรายงานความก้าว ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัด
การศึกษาต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

๓. เพื่อร่วมลงพื้นท่ีตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนปฏิบัติ
ราชการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. จัดประชุมสร้างเครือข่ายตรวจราชหน่วยการทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ๖ หน่วยงาน เวลา ๑ วัน  
๒. จัดท ารายงานความก้าว ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัด

การศึกษาต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๒ ครั้ง 
๓. ร่วมลงพื้นท่ีตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนปฏิบัติราชการ

ตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จ านวน ๒ ครั้ง 
           เชิงคุณภาพ 

๑. เครือข่ายการตรวจราชการ มีการบูรณาการข้อมูลท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ การ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ  

๒. การรายงานความก้าว ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัด
การศึกษาต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีระบบและกระบวนการท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ 

๓. การตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนปฏิบัติราชการตรวจ
ราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มี
ประสิทธิภาพ 

 
 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘๑ 
 

 ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเครือข่ายการตรวจราชกการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ท่ีเข้มแข็ง มีระบบการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ        
เป็นเอกภาพ และการรายงานผลสนับสนุนการตรวจราชการมีความถูกต้อง เท่ียงตรง เช่ือมั่นได้ สมบูรณ์
ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ วิธีการ รายงานข้อมูลการตรวจ

ราชการตามคู่มือ และน านโยบายการขับเคล่ือนการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ในทิศทางเดียวกัน 
 

 โครงการที่ ๗  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
งบประมาณ  20,00 บาท 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อก ากับติดตาม การด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน  ของสถานศึกษาท่ีด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น ระดับทองขึ้นไป ในพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๓. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน “ดีเด่น” ระดับทองขึ้นไป ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครส่งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน  ให้ได้รับโล่ 
“สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ดีเด่น” ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑   
  เป้าหมาย 

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด มีการ
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างจริงจัง และเป็นกิจวัตร 

๒. โรงเรียนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

จากผลการด าเนินงานโครงการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
(TO BE NUMBER ONE) ประจ าปี ๒๕๖๑  บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. ก ากับติดตาม การด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘๒ 
 

  ๒.  ประเมินผลการด าเนินงาน  ของสถานศึกษาท่ีด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น ระดับทองขึ้นไป ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.  ด าเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน “ดีเด่น” ระดับทองขึ้นไป 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครส่งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน  ให้ได้รับโล่ 
“สถานศึกษาสีขาว   ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  ดีเด่น” ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ส าหรับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการประเมินฯ 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการส่งผลงานดีเด่น ระดับทอง และระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
- ผลงาน ระดับทอง จ านวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
- ผลงาน ระดับทอง จ านวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ 
 ๑. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
 ๒. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
 ๓. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 ๔. โรงเรียนศึกษานารี 
 ๕. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 
 ๖. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน 
- ผลงาน ระดับเพชร จ านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ 
    ๑. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 

       ๒. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
    ๓. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
- ผลงาน ระดับทอง จ านวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

   ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
สถานศึกษาได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข    

เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘๓ 
 

  โครงการที่ ๘  โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาครองรับ
แผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ งบประมาณ ๔๐,000 บาท 
 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาภาค (6 ภาค) ท่ีได้ก าหนดขึ้นและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามมติ      
ท่ีประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 15  ธันวาคม  2560 

2. เพื่อจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับจังหวัดรองรับแผนการพัฒนาภาคแบบ
บูรณาการของกระทรวงศึกษาศึกษาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค ( ๖ ภาค ) ท่ีก าหนดขึ้น 

3. เพื่อประสาน  บริหาร  และจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ีและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เพื่อขับเคล่ือนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับจังหวัด  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. เพื่อก ากับติดตามและสรุปผลการขับเคล่ือนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับจังหวัด                

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90   
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีข้อสรุปการขับเคล่ือนแผนบูรณา

การด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีข้อเสนองบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ีและหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   เชิงคุณภาพ   

1. ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีความรู้  
ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาภาค (6 ภาค) ท่ีได้ก าหนดขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 15  ธันวาคม  2560 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีการขับเคล่ือนแผนพัฒนาด้าน
การศึกษาระดับจังหวัด  ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในจังหวัด 
 ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

1. ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้  
ความเข้าใจ  ในทิศทางการพัฒนาภาค (6 ภาค) ท่ีได้ก าหนดขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘๔ 
 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีสรุปข้อมูลผลการขับเคล่ือนแผน
บูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ในพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับจังหวัด  
รองรับแผนการพัฒนาภาคแบบบูรณาการ  ส าหรับการขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาแบบบูรณาการ  รวมท้ังมีข้อเสนอการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส าหรับการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ตามแผนบูรณาการพัฒนาระดับภาค 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัด มีแนวทางการ

ท างานร่วมกัน เป็นไปในทางเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์กระทรวงศึกษาธิการ  

 โครงการที่ ๙  โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ  ๒๕,000 บาท  
 วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน  ให้มีความรู้ จิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมมี 
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสิทธิ หน้าท่ีของตนเอง 

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์ ท่ีเป็น
ประโยชน์ และได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกตามความสามารถและความสนใจ 

๓. เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
และได้รับการปลูกฝังวินัยท่ีดี 
  เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนจ านวน  500 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในบูธกิจกรรม

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ  
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในบูธกิจกรรมของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร บริเวณหน้า ได้รับความรู้ เนื้อหาสาระจากเข้าร่วมกิจกรรม  
ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

  เด็ก และเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับบูธนิทรรศการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวนมากกว่า 500 คน ได้รับความรู้ มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ความเข้าใจและมี
ความพึงพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความสามารถ ตามความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ได้รับของรางวัลสนุกสนาน และปลูกฝังวินัยท่ีดี 
  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  

เด็กเยาวชนและผู้ปกครอง ได้รับชมกิจกรรม ความรู้ด้านรักษ์ส่ิงแวดล้อม ได้เข้าร่วม
การแสดงออกของเด็กถึงสาระด้านส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะใกล้ตัว ส่งผลถึงครัวเรือนและสังคม 

 
 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘๕ 
 

 โครงการที่ ๑๐  โครงการจัดงานวันครู  งบประมาณ  ๓๐๐,๐00 บาท  
 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  
รัชกาลท่ี 10   

2. เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ 
3. เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู 
4. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน  ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม 
5. เพื่อธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
6. เพื่อส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรการจัดงานวันครู 

 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
ผู้บังคับบัญชา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,500 คน  เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งท่ี 62 ในวันอังคารท่ี 16 
มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เชิงคุณภาพ   
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 

ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันครู  ประจ าปี 2561  น าไปสู่ความ
ร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 
 ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

ผู้บริหาร  ครู  และบุคลาการทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  จ านวน  ๑,๕๐๐ คน  เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 
 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  

ผู้บริหาร  ครู  และบุคลาการทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ  และภาคภูมิใจท่ีได้เข้าร่วมงานวันครูท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 โครงการที่ 1๑  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  งบประมาณ ๑๗๔,๑๐๐ บาท (การกันเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่
มีหนี้ผูกพัน) 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร         
ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ สามารถน าไปปรับใช้ในงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘๖ 
 

  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการ

พัฒนา จ านวน  22  คน 
เชิงคุณภาพ  
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนางานใหเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

๑. บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถน า
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

๒. บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มี ขวัญ 
ก าลังใจ และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กรุงเทพมหานคร มีขวัญ ก าลังใจ และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ เพื่อปฏิบัติงานและ
ให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมาติดต่อราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 โครงการที่ 1๒  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  งบประมาณ  ๑๒๖,๐00 บาท 
 วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 

๒. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครให้มี
ความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการในน าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง

การศึกษา 

๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลสารสนเทศส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 

๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ครบถ้วนตามความต้องการ 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘๗ 
 

๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมี  ฐานข้อมูลสารสนเทศส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครให้มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ 

๓. บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในสถานศึกษา
เครือข่ายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   มีฐานข้อมูลสารสนเทศและมี

รายงานผลข้อมูลท่ีมีความครอบคลุม และสามารถเข้าถึงการรายงานและการสรุปผลท่ีเข้าถึงง่ายและ
รวดเร็ว 

๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีความเป็นมีเอกภาพและเช่ือมโยงทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด 

ส่งผลให้การประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในการให้บริการข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาในพื้นท่ีบริการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลและการน าไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 โครงการที่ 1๓  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  งบประมาณ  ๑๙๙,๙00 บาท 
 วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนใน
สถานศึกษา และชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการร่วมกันท าความดีตามแนวทางและกระบวนการคุณธรรม 
จริยธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นแบบอย่างท่ีดีของโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  

จ านวน 20 โรง ๆ ละ 6 คน รวม  120 คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันได้กระท าความดี 

สร้างสรรค์ผลงานบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เป็นท่ีประจักษ์ของสังคมไทย 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีจิตส านึกและทัศนคติ

ท่ีดีในการกระท าความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘๘ 
 

 ผลการด าเนินการ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู   สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  รวมจ านวน  20 โรงเรียน  
120 คน ได้รับความรู้และแนวทางการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
และสามารถน าความรู้ ท่ีได้รับการอบรมไปขยายผลและด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมใน
สถานศึกษาของตนเอง และสามารถเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับ
สถานศึกษาอื่น ๆ ได้  

 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
สถานศึกษาเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีให้แก่เยาวชนอย่างมีคุณธรรม 

ให้แก่เยาวชน  ซึ่งจะเติบโตไปเป็นสมาชิกท่ีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘๙ 
 

 
บทที่ 3 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านกังานศกึษาธิการจังหวดักรุงเทพมหานคร 

(ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

 ประเทศไทยได้ประกาศวิสัยทัศน์ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีช่ือว่า       
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาท้ังด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย
จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และ
การศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขภายใต้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ตอบสนองผลประโยชน์ของชาติ อันได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณาภาพแห่งเขต อ านาจรัฐ  
การด ารงอยู่ อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม 
ท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ  
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกับความมั่นคง 
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 (แผนใช้เงิน) (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี               
(พ.ศ. 2561 – 2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
, นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) , แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560- 
2579) , จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์), 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ , ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ,ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ประชุมและระดมความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน การปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จึงเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษาในมิติของคุณภาพมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้กลไกการกระจายอ านาจ
และการส่งเสริม 
การสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาให้กับผู้ปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติม ในประเด็นท่ีเป็นความท้าทายต่าง ๆ ซึ่งมีสาระส าคัญและทิศทางการด าเนินการ 
ดังนี้ 
 

 วิสัยทศัน ์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน มีความรักชาติ 

มีคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
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 พนัธกิจ 
 ๑.  สร้างจิตส านึกให้พลเมืองทุกช่วงวัยในพื้นท่ีกรงุเทพมหานครมีความรักและภาคภูมิใจชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ีหนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน  
 ๓.  เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกระดับ  ทุกประเภทและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งมีศักยภาพ
ตามความถนัดและความต้องการของตนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) มีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพท่ัวถึง และเท่าเทียม  ท าให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันในเชิงทักษะต่างๆและมีผล
การประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย
มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 ๕.   ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.  มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 เป้าประสงค์ 
 ๑.  ด้านความมั่นคง : พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 ๒.  ด้านประสิทธิภาพการพัฒนาก าลังคน  : สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะท่ีเป็น
ท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๓.  ด้านศักยภาพ  :  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง มี
ศักยภาพตามความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(3Rs8Cs)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมี คุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
สามารถแข่งขัน     ในเชิงทักษะต่างๆและมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISA) เป็นท่ีหนึ่งใน
อาเซียน 
 ๔.  ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 ๕.  ด้านการมีส่วนร่วม :  สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากร
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ด้านความยั่งยืน  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการ  
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีก ากับ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร         
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จัดการศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบาลและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
เป้าประสงค์ 
 ๑. พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม  สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมการป้องกัน  แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตร์พระราชา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาส
ของพื้นท่ี 
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ี
จัดการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะท่ีเป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
กลยุทธ์ 
 ๑. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาประชารัฐ
เพิ่มขึ้น 
 ๒. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของ 
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๓. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อการ
ตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ ตามความถนัดและสนใจ  
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการอาชีวศึกษาในการวางรากฐานอาชีพในแก่ผู้เรียนทุกระดับสู่การแข่งขันระดับ
สากล 
 ๕. พัฒนาหลักสูตร รูปแบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนท้ังในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๖. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง   มีศักยภาพตามความถนัด
และความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี๒ เพื่อการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาพอนามัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข 
 ๔. ผู้พัฒนาผู้เรียนมีทักษะการอ่าน  การเขียน การคิดค านวณ และมีทักษะการคิดแก้ปัญหา  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้เปล่ียนแปลงการสอนแบบบูรณาการท่ีเหมาะต่อความฉลาดของ
ผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
 ๖. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 
 ๗. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
มีระเบียบวินัย คุณธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความถนัดความสนใจ และวิถีชีวิตของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒. ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิ
ศึกษา) และหลักสูตรระยะส้ันให้สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพหรือเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได้ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ี  
 ๔. ส่งเสริมให้คนทุกวัยได้ถึงแห่งเรียนรู้แบบองค์รวมอย่างท่ัวถึงท้ังในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
 ๕. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาในพื้นท่ีมีมาตรฐาน  เช่ือมโยง
และเข้าถึงได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการท่ีจัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 
 ๑. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม
และร่วมสร้างสังคมพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนเองเคารพนับถือ 
 ๓. สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ         
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีก ากับ  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
กลยุทธ์ 
 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 ๓.  สนับสนุน ก ากับดูแล เร่งรัด  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิารในพื้นท่ี 
 ๔. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ    ในพื้นท่ี 
 ๕. สร้างกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี 
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บทที่ 4 
  

งาน / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจดัสรร) 

 
  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารหน่วยงาน และหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนงานบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนคร ด าเนินการจัดท าและเสนอโครงการรองรับงบประมาณในการบริหารจัดการ ท่ีจะ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร งบประมาณงาน / โครงการ ท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 

1. งาน /โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

2. แผนงาน ผลผลิต โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
2) แผนงานพื้นฐาน 
3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  

    

3. แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย                          
1) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้      
2) แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
3) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร      
4) แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
5) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม      
6) แผนงานบูรณาการพื้นท่ีระดับภาค      

   7)  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต     
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   8)  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ท่ัวถึง     
   9)  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

รายละเอียดแผนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 8,000,400  
ผลผลิต นโยบายและแผนด้านการศึกษา 7,483,900  
กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค   
1. งบด าเนินงาน 2,551,600  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,159,600  
  1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ จ านวน 1 คัน 12 เดือนๆ ละ 22,800 
(ต่อเนื่อง) 

723,600 กลุ่มอ านวยการ 

  1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน   
               1) ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง 7 คน 1,052,000 กลุ่มอ านวยการ 
               2) ค่าถ่ายเอกสาร (12,000x12) 144,000 กลุ่มอ านวยการ 
               3) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (6000x12) 72,000 กลุ่มอ านวยการ 
               4) ค่าใช้จ่ายประชุม สนง. (190x30x6) 34,200 กลุ่มอ านวยการ 
               5) ค่าซ่อมรถ สนง. 20,000 กลุ่มอ านวยการ 
               6) ค่าซ่อมล้างแอร์ 20 เครื่อง 15,000 กลุ่มอ านวยการ 
               7) ค่าจัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ 22,800 ก ลุ่มน โยบาย

และแผน 
               8) ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ  กศจ. และ อ.กศจ. 
ท้ัง 3 คณะ 

15,000 กลุ่มอ านวยการ 

               9) ค่าซื้อวัสดุอื่น 20,000 กลุ่มอ านวยการ 
               10) ค่าตอบแทนฯ 200,000 กลุ่มอ านวยการ 
               11) กันเงินร้อยละ 20 200,000 กลุ่มอ านวยการ 
               12) กลุ่มนโยบายและแผน 11,700 ก ลุ่มน โยบาย

และแผน 
               13) กลุ่มอ านวยการ 23,680 กลุ่มอ านวยการ 
               14 )  ก ลุ่มนิ เทศฯ ( ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการ จัดประ ชุมท า
ยุทธศาสตร์) 

20,000 กลุ่มนิเทศฯ 

               15) กลุ่มบริหารงานบุคคล(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม) 11,400 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

               16) กลุ่มนิเทศฯ (ค่าใช้จ่ายในการจัดท าค ารับรอง) 11,400 กลุ่มนิเทศฯ         
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แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ค่าสาธารณูปโภค 392,000  
               1) ค่าโทรศัพท์ (4500x12) 54,000 กลุ่มอ านวยการ 
               2) ค่าไปรษณีย์ (10000x12) 120,000 กลุ่มอ านวยการ 
               3) ค่าไฟฟูา (10000x12) 120,000 กลุ่มอ านวยการ 
2. งบรายจ่ายอื่น 234,800  
1.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 60,000 ก ลุ่มน โยบาย

และแผน 
2.ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 54,800 กลุ่มอ านวยการ 
3.ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

120,000 กลุ่มนิเทศฯ 

3. งบลงทุน 4,697,500  
1. ครุภัณฑ์ จ านวน 17 รายการ 1,263,500 กลุ่มอ านวยการ 
  1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 13 รายการ 1,075,800  
  1.2 ครุภัณฑ์โฆษณา จ านวน 4 รายการ 187,700  
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 3,434,000 กลุ่มอ านวยการ 
  2.1 รายการปรับปรุงห้องประชุม ศธจ.กรุงเทพมหานคร ๑,๗๗๖,๐๐๐  
  2.1 รายการปรับปรุงพื้นและราวบันได ศธจ.กรุงเทพมหานคร ๑,๖58,๐๐๐  
ผลผลิตหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

516,500  

1. งบลงทุน 516,500  
  1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 516,500 กลุ่มอ านวยการ 
    1.1.1 คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 19 เครื่อง(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท 

304,000  

    1 .1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบั ติการ ราคา 3 ,800 บาท 
(PC+Notebook) จ านวน 21 ชุด 

79,800  

    1.1.3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก ส าหรับส านักงาน ราคา 16,000 บาท 
จ านวน 2 เครื่อง 

32,000  

    1.1.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวด า ราคา 15,000 
จ านวน 5 เครื่อง 

75,000  

     1.1.5 สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร ราคา 18 ,000 บาท 
จ านวน 1 เครื่อง 

18,000  

    1.1.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 
7,700 บาท จ านวน 1 เครื่อง 

7,700  
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แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

  

งบรายจ่ายอื่น 1,615,200  
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ  TFE (Team For Education) 630,000 กลุ่มนิเทศฯ 
2. ค่าใช้จ่ายโครงการ Coaching Tearms เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

411,200 กลุ่มนิเทศฯ 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นท่ี 

300,000 กลุ่มนิเทศฯ 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

274,000 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 647,600  
งบรายจ่ายอื่น 647,600  
1.ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

647,600 กลุ่มลูกเสือฯ 
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โครงการที่ ๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อท่ี 6การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกรุงเทพมหานคร ข้อที่ 6 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
  () ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
  () แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ข้อ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพและ      
ธรรมาภิบาลฯ  
  () ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ข้อ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพฯ 
  () จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 การพัฒนาระบบการจัดการฯ 
  () ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 6 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 

1. โครงการ จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครและจัดท าแผนปฏิบัติ  
                 ราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าส่ังท่ี 19/ 2560 ลงวันท่ี  3 เมษายน พุทธศักราช
2560   ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี 
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมอบหมายและให้มีอ านาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด ข้อ 
(1)  – (11) ประกอบกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายใน
ออกเป็น 8 กลุ่ม (3) กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าท่ีจัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัด
การศึกษาในจังหวัดท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร4 
ปี (พ.ศ.2562–2565) พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เช่ือมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) ยุทธศาสตร์การศึกษา 

รายละเอียดงาน / โครงการตามประเด็นยทุธศาสตร์ฯ แผนงานพ้ืนฐาน 
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ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560- 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร4 ปี (พ.ศ.2562–
2565) พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 3.2 เพื่อจัดท าแผนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเสนอตั้ง
งบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3.3 เพื่อน านโยบายน าสู่การปฏิบัติ ในการประชุมตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดประชุมแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน  
4. เป้าหมายของโครงการ 
  4.1 เชิงปริมาณ 
  (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการใน ศธจ.กรุงเทพมหานคร ทุกคนจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนใช้ เงิน) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และเสนอต้ังงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563          
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 28 คน 
  (2) ประชุมคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ปี     
(พ.ศ.2562–2565) พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)จังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน 50 คน จ านวน 2 ครั้ง 2 วันเพื่อน าเสนอ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
(กศจ.) พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  (1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2562–2565) พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ า  
ปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) หน่วยงานในก ากับ
กระทรวงศึกษาธิการ และทุกภาคส่วนร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานครท่ีก าหนดน าเข้าท่ีประชุมตามขั้นตอน และจัดท าเล่มรายงานส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   (2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการประชุมปฏิบัติการข้าราชการใน
สังกัดสร้างความตระหนักความเข้าใจในการน าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ ให้เช่ือมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ศธจ.
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กรุงเทพมหานคร และเสนอต้ังงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(3) รับทราบนโยบายและน าสู่การปฏิบัติ ในการประชุมตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดประชุมแบบบูรณาการ  
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
- มีการประชุมทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 
ปี (พ.ศ.2562–2565) พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ศธจ.
กรุงเทพมหานคร เป็นทิศทางและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีพ.ศ.2563 (ฉบับ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  1 ครั้ง  

 
 

 
ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการศึกษา ทบทวนและและขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร4 ปี (พ.ศ.2562–
2565) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถรายงานตาม
ก าหนด และแจ้งทุกหน่วยงานทราบโดยท่ัวกัน 
    - ข้าราชการในสังกัด มีความตระหนัก ความเข้าใจในการน าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ ให้เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของศธจ.กรุงเทพมหานคร และเสนอตั้งงบประมาณตาม
แผน ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
    - น านโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายรัฐบาล ขับเคล่ือนการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

ระดับ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑ 
 

 
 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 

 

 

 

ที่ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

ผู้รบัผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการใน ศธจ.
กรุงเทพมหานคร ทุกคนสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของ
ศธจ.กรุงเทพมหานคร และเสนอต้ังงบประมาณแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการระดับ ศธจ.กรุงเทพมหานคร 
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
พิจารณาตามกิจกรรมท่ี 1 

ตุลาคม - 
ธันวาคม 
2561 

 
กลุ่มนโยบาย 
และแผน ศธจ.
กรุงเทพมหานคร 

2 กิจกรรมที่ 2 คณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2562–2565) พร้อมจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประสานงานและจัดท ารายละเอียดเตรียมการประชุม 
1.2 ประชุมคณะท างานทบทวนฯ และจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ตามท่ีได้รับแต่งต้ังทุกภาคส่วน   

พฤศจิกายน 
2561  
– 
มกราคม 
2562 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน ศธจ.
กรุงเทพมหานคร 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดท ารูปเล่ม  ดังต่อไปนี้ 
3.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของ
ศธจ.กรุงเทพมหานคร และเสนอ ต้ังงบประมาณแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.
2562–2565) พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ตุลาคม 
2561-
กันยายน 
2562 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน ศธจ.
กรุงเทพมหานคร 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒ 
 

 
 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย  จัดประชุม ณ สถานท่ีโครงการก าหนด 
 

9. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

10. งบประมาณ  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผน 
ด้านการศึกษากิจกรรม การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่าย
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  
  10.1 งบประมาณจ านวน 71,700 บาท (ได้รับจัดสรรจาก สป.ศธ. 60,000 บาท และ
ส่วนเกินจ านวน 11,700 บาท ใช้จากงบด าเนินงานของ ศธจ.กรุงเทพมหานคร)   
  10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 
ท้ังส้ิน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการใน ศธจ.กรุงเทพมหานคร 
ทุกคน  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการน าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด  สู่การปฏิบัติ ให้เช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562ของศธจ.กรุงเทพมหานคร และเสนอต้ัง
งบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 28 คน  
1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน (จัดประชุมในหน่วยงาน)   
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 28 คน X 50 บาท X  2 มื้อ  
2.2 ค่าอาหารกลางวัน           28 คน X 300 บาท  X 1 มื้อ  
2.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 28 ชุด ๆ ละ 50 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 

2,800 
8,400 
1,400 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,800 
8,400 
1,400 

รวม (หน่ึงหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  12,600  12,600 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

ผู้รบัผิดชอบ 

4 กิจกรรมที่ 4 น าร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2562–2565) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)จังหวัดกรุงเทพมหานคร เสนอต่อ
ท่ีประชุม อกศจ.และ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

  



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๓ 
 

กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 
ท้ังส้ิน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2562–2565) พร้อมจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร(จัดประชุม
สถานท่ีเอกชนในจังหวัด) 
คณะกรรมการทบทวนแผนฯ จ านวน 50 คน 2 ครั้ง 2 วัน  
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 50 คน X 50 บาท X 4 มื้อ (2 วัน) 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน            50 คน X 300บาท X 2 มื้อ (2 วัน) 
14. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชมๆ ละ 600 บาท  
1.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 50 ชุด ๆ ละ 50 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
10,000 
30,000 

 
2,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,800 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 
30,000 
4,800 
2,500 

รวม (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  42,500 4,800 47,300 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ารูปเล่ม ดังต่อไปน้ี 
3.1 ค่าจัดท าเล่มแผนพัฒนาฯฉบับทบทวน 20 เล่มๆ ละ 200 บาท 
3.2 ค่าจัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการปี2563 จังหวัด 20 เล่มๆ ละ 200 
บาท 
3.3 ค่าจัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร(ฉบับใช้เงินปี 62 และฉบับขอเงินปี 63) 10 เล่มๆ ละ 
200 บาท 

 
 

 
4,000 
4,000 
2,000 

 

 
 

 
4,000 
4,000 
2,000 

รวม (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  10,000  10,000 
กิจกรรมที่ 4  จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปน้ี 
4.1  ค่าเอกสารประกอบการประชุม อกศจ. 15 ชุดๆ ละ60บาท 
4.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุม กศจ. 15 ชุด ๆ ละ 60 บาท 

 
 
 

 
900 
900 

 
 
 

 
900 
900 

รวม (หน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน)  1,800  1,800 
รวมทั้งสิ้น(เจ็ดหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  66,900 4,800 71,700 

 

หมายเหตุ ก าหนดการระยะเวลาด าเนินงาน ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และงบประมาณถัวจ่ายทุก
รายการ  
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเส่ียง - 
 

 2. แนวทางการบริหารความเส่ียง – 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๔ 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายสาธิต  ประทุมสุวรรณ   เบอร์โทรศัพท์ 081-6917705   e-mail : sathit009@gmail.com 
2. น.ส.จิตชญา  ศรี โสภา          เบอร์ โทรศัพท์ 065-0563956    e-mail : 
nuch_jitchaya@hotmail.com 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

กรุงเทพมหานคร4 ปี (พ.ศ.2562–2565) พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนของหน่วยงาน และสามารถขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการการทบทวนและจัดท าแผนฯ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีก าหนดและมีคู่มือ แนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและจัดท าเสนอต้ังงบประมาณแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยข้าราชการครูและบุคลากรฯ ของศธจ.กรุงเทพมหานคร ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน ทบทวนแผนฯ และด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแผนมีระบบ
การด าเนินงานท่ีชัดเจน เป็นขั้นตอน และสามารถติดตาม ควบคุม ก ากับการใช้งบประมาณโครงการ
อย่างประหยัด คุ้มค่า 
 3. น านโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล ขับเคล่ือนการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

 

โครงการที่ ๒ 
       

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(/)   แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  
      *แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คน   ประเด็นหลัก …………………………….. 
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน  สังคม 

mailto:nuch_jitchaya@hotmail.com
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 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 
2565)   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที..................... 
 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี......................................................... 
 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ท่ี................... 
 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี............................................................... 
 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี............. 

*กระทรวง : ศึกษาธิการ   *หน่วยงาน :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
*แนวทางการด าเนินงาน : ...................................................................................................................... 
*ตัวชี้วัดแนวทาง : ................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    *ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคล่ือนการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมคุณภาพได้อย่าง
มั่นคง และยั่งยืนจึงควรปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารใหม่ ภายใต้การบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระยะยาวจึงต้องมีการพัฒนาทัศนคติ(Attitude) การพัฒนาลักษณะ
นิสัย (Traits) และการพัฒนาแรงจูงใจ (Motivation)จะช่วยให้บุคลากรและหน่วยงานเข้มแข็ง การ
บริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด และประสบผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และ
เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพภาพการปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความช านาญงาน 
รวมทั้งแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมและมีประประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์และทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน สามารถน าไปปรับใช้ในงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บุคลากร 
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มีความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคีและสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อน าองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และ
เปูาหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ 
4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
               - บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน  27  คน 
 

4.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     (1) บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศชาติ
โดยรวม 

     (2) บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติท่ีดี 
สามารถปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   กรุงเทพมหานคร จ านวน 27  คน 
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรใน
ส านักงาน  

 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) ร้อยละของจ านวนบุคลากรในส านักงานได้รับการ
พัฒนา 
7. วิธีด าเนนิการ(Activity) – กิจกรรม  
 

กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
7.1 ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
7.2 แต่งต้ังคณะท างานด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
บุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
7.3 ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการพฒันา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
7.4 ประสานวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 
7.5 ก าหนดสถานท่ีส าหรับการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการ

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
/ 
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ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

7.6 จัดเตรียมค่าใช้จ่ายส าหรับการเบิกจ่ายเงิน 
ในการด าเนินงานโครงการ  
7.7 ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
7.8 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

/ 
 
/ 
 
 
/ 

  

 

*8. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  ระหว่างวันท่ี  1 – 31  ตุลาคม 2562 
10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนนิการ   จังหวัดกาญจนบุรี 
11. งบประมาณ  54,800.00 บาท (หา้หม่ืนส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน) พร้อมระบุรายละเอียด
งบประมาณ 

 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ  รวม 

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ   
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 27 คน X 35 บาท X 1 วัน ( 1 
มื้อ) 

 
 

 
945.00 

  
945.00 

รวม   945.00  945.00 
กิจกรรมที่ 2 ศกึษาดูงาน 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   27 คน X   35 บาท X 1 วัน ( 
4 มื้อ) 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน             27 คน  X 200 บาท X 2 วัน ( 
2 มื้อ) 
2.3 ค่าท่ีพัก                         27 คน  X 800 บาท X 1 คืน  
2.4 ค่าอาหารเย็น                  27 คน  X 200 บาท X 1 วัน 
(1 มื้อ) 

  
  3,780.00 
10,800.00 
21,600.00 
  5,400.00 

  
  3,780.00 
10,800.00 
21,600.00 
  5,400.00 

รวม   41,580.00  41,580.00 
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กิจกรรม 

เงินงบประมาณ  รวม 

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 พฒันาบคุลกิภาพของบคุลากร 
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   27 คน X   35 บาท X 1 วัน ( 
2 มื้อ) 
3.2 ค่าอาหารกลางวัน             27 คน  X 120 บาท X 1 วัน ( 
1 มื้อ) 
3.3 ค่าวิทยากร                         2 คน  X 600 บาท X 1 
วัน/ช.ม.  

  
1,835.00 
3,240.00 
7,200.00 

  
1,835.00 
3,240.00 
7,200.00 

รวม   12,275.00  12,275.00 
รวมทั้งสิ้น  54,800.00  54,800.00 

 
หมายเหตุ : ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง :  
1. กลุ่มเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ อาจมีบางรายท่ีติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สาเหตุ

เนื่องจาก 
ต้องไปราชการ หรือติดภารกิจส่วนตัว ท าให้กลุ่มเปูาหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ 100% 

2. มีการปรับเปล่ียนกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในโครงการอย่างกะทันหัน เช่น ได้รับมอบหมาย
ภารกิจเร่งด่วน 

จากหน่วยเหนือแต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนน าโครงการนี้ไปด าเนินการกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย
แทน ท าให้การเนินการกิจกรรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 การบริหารความเสี่ยง :  

1. ส ารวจความพร้อมของกลุ่มเปูาหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนก าหนดระยะเวลาท่ีจะ
ด าเนินการ 

กิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากท่ีสุด 
           2. ไม่ควรน าปรับเปล่ียนกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในโครงการ เพราะจะท าให้การด าเนินการไม่
เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ควรหางบประมาณสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วย
เหนือเป็นกรณีไป 
13. หน่วยงานรับผิดชอบ  

13.1 หน่วยงาน (หลัก) กลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
*13.2 หน่วยงาน (ร่วม)............................................................................................................ 
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14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
    14.1 บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถน า
ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
          14.2 บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติ มีแรง
บันดาลใจ 
และเปูาหมายในการพัฒนางานในหน้าท่ี เพื่อความส าเร็จของตน และองค์กร 
 
 

ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางกาญจนา ตันตินิพันธ์กุล  
               ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ 
               โทรศัพท์ 02-354-3798      โทรสาร 02-354-3798  
               โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 085-9193650    E-mail : kandrivewed@hotmail.com 

 
โครงการที่ ๓ 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ 
2. หลักการและเหตุผล   
 ด้วย ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา    
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดมาตรการและกลไกเพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษา       
ในส่วนภูมิภาคท้ังในส่วนโครงสร้างองค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิดการขับเคล่ือน
ในรูปแบบความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือ
ภาคส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีนั้นๆ เป็นการกระจายอ านาจและลดความเหล่ือมล้ าในการจัดการศึกษา  
โดยสาระส าคัญของค าส่ังฯ ดังกล่าว ก าหนดให้มีการจัดต้ังส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน ๑๘ ภาค 
และการจัดต้ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน ๗๗ แห่ง โดยศึกษาธิการภาค ท าหน้าท่ีขับเคล่ือน
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือ
และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ส่วนส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ท าหน้าท่ีปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ี
กฎหมายก าหนด จากค าส่ังฯ ดังกล่าว แสดงให้เห็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงานศึกษาธิการภาคมีหน้าท่ี
ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการภาคและจังหวัด  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์  การพัฒนากลุ่มจังหวัดท้ังการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นท่ี และใน
ส่วนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  ส่ังการ 
ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย
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ของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไป
ของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆในจังหวัด นอกจากนี้ประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในและก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีภาระหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของจังหวัดนั้นๆ ในระดับนโยบายตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการก าหนดกรอบแนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด  จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอความ
เห็นชอบ และรายงานศึกษาธิการภาคตามล าดับ 
          ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการเกิดการบูรณาการงานระดับพื้นท่ี สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ  
ส านักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
    ๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา  

2. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 5. เพื่อรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   

4.  เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ            

๑.ระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของหน่วยงานทางการศึกษาและของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง ช่วยสนับสนุนให้การตามตรวจ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ   
 ๒. ข้อมูลสารสนเทศจากผลการรายงานการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ มีความถูกต้อง เช่ือมั่นได้ สามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนในปีต่อไป 
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 ๓. สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
 4. จัดท าข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
 เชิงปริมาณ 
          ๑. จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 2. แผนการการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 
 3. รายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ จ านวน 1 ฉบับ 
 4. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประสานความร่วมมือและ
ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ 
 5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในระดับ 4 ข้ึนไป 

5. วิธีด าเนินการ   
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการตรววจราชการ ธ.ค.๖1 - ก.ย.๖2 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ ์

๑.1 ประชุมจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

ธ.ค 61.- ม.ค.๖2 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ 

1.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจ ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษา  

ก.พ 61.- มิ.ย.๖2 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ 

2 กิจกรรมพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา 

ธ.ค.๖1 - ก.ย.๖2 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ 

2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา ประกอบด้วย ก.ต.ป.น.ของ สพม.1,สพม2 และสพป.กทม. 
เพื่อให้เข้าใจกรอบนโยบายการตรวจ ติดตามฯ 

ธ.ค 61.- ม.ค.๖2 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ 

2.2 ประชุมพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา 

ธ.ค 61.- ม.ค.๖2 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ 

2.3 ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  ก.พ ๖1.- ก.ย.62 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ 

2.4 ประชุมเตรียมรับการตรวจ ติดตาม และประเมินผล  ม.ค.๖1.- มี.ค.๖2 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ 

2.5 รับการตรวจ ติดตาม และประเมินผล  มี.ค.๖1 – ก.ย.๖2 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ 

2.6 ประชุมสรุปผลการตรวจ ติดตาม และประเมินฯ  ก.ย.๖2 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ 

  
 

  



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๑๒ 
 

3 กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ย.๖1 - ก.ย.๖2 น.ส.อรัญญา  ธาราวร 

3.1 ประชุมเตรียมรับการประเมินค ารับรองฯ โดยศึกษาธิการภาค  พ.ย.๖1.- ก.ย.๖2 น.ส.อรัญญา  ธาราวร 

3.2 รับการประเมินค ารับรองฯ โดยศึกษาธิการภาค  มี.ค.๖1 – ก.ย.๖2 น.ส.อรัญญา  ธาราวร 

3.3 ประชุมสรุปผลการประเมินค ารับรองฯ โดยศึกษาธิการภาค  ก.ย.๖2 น.ส.อรัญญา  ธาราวร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

  พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 

7. งบประมาณ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 แผนงาน พื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ (โครงการ
ตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์) 

 

กิจกรรม  งบประมาณ 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อรองรับการตรววจ
ราชการ 

20,000 
บาท 

            

1.1 ประชุมจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือรองรับ
การตรวจ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษา 

             

1.2 จัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือรองรับ
การตรวจ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษา 

             

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
พัฒนาระบบการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารจัดการศกึษา 

40,000 
บาท 

            

2.1 แต่งต้ัง
คณะกรรมการระบบ
การตรวจ ติดตามฯ 

             

2.2 ประชุมพัฒนาระบบ
การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา 
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2.3 ส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา  
จัดเกิบข้อมูลสารสนเทศ 

             

2.4 ประชุมเตรียมรับ
การตรวจ ติดตาม และ
ประเมินผล 

             

2.5 รับการตรวจ 
ติดตาม และประเมินผล 

             

2.6 ประชุมสรุปผลการ
ตรวจ ติดตาม และ
ประเมินผล 

             

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

20,000
บาท 

            

3.1 ประชุมเตรียมรับการ
ประเมินค ารับรองฯ โดย
ศึกษาธิการภาค 

             

3.2 รับการประเมินค า
รับรองฯ โดยศึกษาธิการ
ภาค 

             

3.3 ประชุมสรุปผลการ
ประเมินค ารับรองฯ โดย
ศึกษาธิการภาค 

             

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง ข้อมูล/โครงการไม่เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประสานแจ้งให้ทราบก าหนดวันเวลาท่ีต้องรับรายงานผลแต่ละ
รอบการติดตาม 

9. ผู้รับผิดชอบ  
นายสุรวงศ์  ทรงกลด  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางสาวอรัญญา  ธาราวร   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

10. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

เชิงคุณภาพ            
๑. หน่วยงานทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง 

ในการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยสนับสนุนให้ตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพ  
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 ๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีข้อมูลสารสนเทศจากผลการรายงานการ
ตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
แบบบูรณาการ มีความถูกต้อง เช่ือมั่นได้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนในปีต่อไป 

๓. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีแผนการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ  
 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ 
 5. จัดท าข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
 เชิงปริมาณ 

๑. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาในกลุ่มเปูาหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
ระบบสารสนเทศ ในการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยสนับสนุน
ให้การนิเทศ ตรวจ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
 2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาในกลุ่มเปูาหมาย มีการประสานความร่วมมือและ
ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ีได้รับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ในสถานศึกษาเปูาหมายมีความ       
พึงพอใจต่อการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงาน 
 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในระดับ 4 ข้ึนไป  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและ
นิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย 
รายงานผลการสนับสนุนการตรวจราชการกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อใช้ประโยชน์ในการก าหนดทิศทาง ปรับปรุง และ
พัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี 
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โครงการที่ ๑ 
 
      แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  
      *แผนงานบูรณาการ 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คน 
 ประเด็นหลัก การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน สังคม 
 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๕)   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี๔ เสริมสร้างความมั่นคงและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและหลากหลายมิติ 

 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชน 
และครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ กา
รสร้ํางโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

*หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงาน / โครงการตามประเด็นยทุธศาสตร์ฯ แผนงานบูรณาการฯ
การ
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1. ชื่อโครงการ  โครงการ Teams for Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    *ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพ    จึงได้มีโครงการ “TFE (Teams For Education)” ขึ้น เพื่อเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภทส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะจ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมี
หน่วยงานในระดับภาคและระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัดเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ียั่งยืนในอนาคต 

 โดยส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึงให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ TFE (Teams For Education) 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อระดับจังหวัด  ส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 
ระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา เพื่อยกระดับสถานศึกษามีร้อยละของ
นักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น อันจะ
ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในจังหวัดให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
1.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อระดับจังหวัด 
1.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว

ทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่า
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

4.1 มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ระดับจังหวัด  
     4.2 มีสถานศึกษาน าร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดจ านวน 6 แห่ง  
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4.3 มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่า
เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ในระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทาง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

4.4 มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับภาคและระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ในการสร้างคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

4.5 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดทอด   องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับภาคและระดับ
จังหวัดร่วมกัน 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 1. สถานศึกษา จ านวน 7 แห่ง จ าแนกเป็น 

1.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 2 แห่ง  
1.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 2 แห่ง 
1.3 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 1 แห่ง 
1.4 สถานศึกษาในสังกัดส านักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    จ านวน 2 แห่ง 

2. บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1. ผู้บริหาร  
2. นักวิชาการ ครู บุคลากรทางการศึกษา  
3. ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัด 

1.เป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระดับจังหวัด 

2. มีสถานศึกษาน าร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ในระดับจังหวัดจ านวน 6 แห่ง 

2. มีสถานศึกษาน าร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มี
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษา 

3. มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
เพิ่มขึ้นระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 แนวทาง  

3. มีสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ระดับจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แนวทางในการพัฒนาแก่สถานศึกษาในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๑๘ 
 

7. วิธีด าเนินการ(Activity) – กิจกรรม  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  ในระดับจังหวัดเพื่อจัดท ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
  1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ผู้แทนจากส านักงานศึกษาธิการภาค ผู้แทนจากหน่วยงาน
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) รายจังหวัด โดยวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2558-2560) 
 2. คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องในการ
พัฒนาตามรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

2.1 แต่งต้ังคณะท างานคัดเลือกสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา และสถานศึกษาจากทุก
ระดับในจังหวัด  

2.2 คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องใน
การพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3. การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
   3.1 แต่งต้ังคณะท างาน พัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
นักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 
   3.2 คัดเลือกสถานศึกษาน าร่องในการร่วมพฒันาตามรูปแบบท่ีก าหนด 
   3.3 ก าหนดแนวทางในการติดตามและรายงานผลระดับจังหวัด 
 4. การวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับจังหวัด  

4.1 น ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผลการคัดเลือกสถานศึกษา 
เสนอ อ.กศจ. และ กศจ. ให้ความเห็นชอบ และแจ้งสถานศึกษาทราบ 
 5. พัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรครูตามความต้องการของสถานศึกษา เพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

5.1 ส ารวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในโรงเรียน
เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

5.2 จัดกลุ่มสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อก าหนดกิจกรรมในการพัฒนา 
5.3 จัดอบรมและพัฒนาครูในโรงเรียนเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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 6. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องในการ
พัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

6.1 จัดงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในการน ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ (ตามข้อ 4) จ านวน 6 แห่ง แห่งละ 30,000 บาท 
 7. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ี 

7.1 คณะท างานติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส 
7.2 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงกา 

8. การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในพื้นท่ี  

8.1 จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเชิญสถานศึกษาน าร่อง ผู้แทนจากส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา และสถานศึกษา ร่วม
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการพัฒนา และสรุปผลด าเนินงาน  

8.2 คัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 แห่ง เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับภาค 
 9. การจัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานในพื้นท่ี   

9.1 วิเคราะห์และสรุปผลด าเนินงาน  
9.2 จัดท าเป็นเอกสารองค์ความรู้ รูปแบบในการพัฒนา  
9.3 เผยแพร่ให้หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา และสถานศึกษา

เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ 
7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ ์
1. การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัดเพื่อจัดท า
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  

มี.ค. 62 รายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษา

ระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับจังหวัด  

แนวทางการด าเนินงาน   
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ฯ ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา  
1.2 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายจังหวัด โดยวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2558-2560) 
2. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาตาม
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

มี.ค. 62 สถานศึกษาน าร่อง 
ในการพัฒนาตาม

รูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการ

เรียนรู ้แนวทางการด าเนินงาน  
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ ์
2.1 แต่งต้ังคณะท างานคัดเลือกสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา และสถานศึกษาจากทุก
ระดับในจังหวัด  
2.2 คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3. การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด 

เม.ย. 62 เอกสารแนวทางการ
พัฒนารูปแบบ/แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ 

 
แนวทางการด าเนินงาน    
3.1 แต่งต้ังคณะท างาน พัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
3.2 จัดท าเอกสารแนวทางการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้
ระดับสถานศึกษา 
3.3 คัดเลือกสถานศึกษาน าร่องในการร่วมพัฒนาตามรูปแบบท่ีก าหนด 
3.4 ก าหนดแนวทางในการติดตามและรายงานผลระดับจังหวัด 
4. การวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  

พ.ค. 62 รูปแบบ/แนวทาง 
การพัฒนาฯ ท่ีน าไปใช้ 

กับ สถานศึกษา  
 

แนวทางการด าเนินงาน  
4.1 วิพากษ์รูปแบบ/แนวทางทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวดั โดยเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้า/ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาระดับ
ต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนจาก กศจ./ อ.กศจ. คณะท างานตามข้อ 1.1 
และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาในจังหวัด  โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
4.2 น ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผลการคัดเลือก
สถานศึกษา เสนอ อ.กศจ. 
5. พัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรครูตามความต้องการ
ของสถานศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5.1 ส ารวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ครูในโรงเรียนเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
5.2 จัดกลุ่มสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อก าหนดกิจกรรมในการ
พัฒนา 
5.3 จัดอบรมและพัฒนาครูในโรงเรียนเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

พ.ค. 62 บุคลากรครูมคีวามรู้ความ
เข้าใจและมีความสามารถ
ตามความต้องการของ

สถานศึกษา เพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ ์
6. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็น
สถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

พ.ค. 62 โครงการ/กิจกรรม  
การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
ระดับสถานศึกษา แนวทางการด าเนินงาน 

6.1 จัดงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในการน ารูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  จ านวน 7 แห่ง แห่งละ 30,000 บาท  
6.2 แจ้งสถานศึกษา จัดท าโครงการ รองรับรูปแบบ/แนวทางการจัด
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ TFE  (Teams For 
Education) เสนอให้ศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ 
6.3 สถานศึกษาน าร่องด าเนินการตามรูปแบบ/แนวทาง ตามท่ีได้รับ
คัดเลือก 

 

7. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่  

ก.ค. 62 สถานศึกษาน าร่อง 
ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดี  

(Best Practice) 
จ านวน 1 แห่ง 

แนวทางการด าเนินงาน  
7.1 จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเชิญสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 6 แห่ง 
ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา  หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา และ
สถานศึกษา ร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการพัฒนา และ
สรุปผลด าเนินงาน  
7.2 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 แห่ง เพื่อ
เป็นตัวแทนของจังหวัด 
8. ติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการ ตลอด

โครงการ
เป็นราย
ไตรมาส 

รายงานผลการด าเนิน
โครงการ แนวทางการด าเนินงาน 

8.1 คณะท างานติดตามและประเมินผลรายไตรมาสตามแบบรายงานท่ี
ก าหนด 
8.2 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
9. จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานในพื้นที่  กันยายน 

2562 
เอกสารรายงานผลการ

ด าเนินงานในพื้นท่ี แนวทางการด าเนินงาน 
วิเคราะห์และสรุปผลด าเนินงาน จัดท าเป็นเอกสารองค์ความรู้ รูปแบบใน
การพัฒนา เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานท่ีจัด
การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการ
จัดการเรียนรู้ 
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*8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัดกิจกรรม 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัดเพื่อจัดท า
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด  
2. การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ในระดับจังหวัด 

เอกสารแนวทางการพัฒนารูปแบบ/ 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

3. การวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  

แนวทางการพัฒนารูปแบบ/ 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

4. คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ า
กว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องในการ
พัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

สถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/ 
แนวทางการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แห่ง 

5. พัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรครูตามความ
ต้องการ 
ของสถานศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าใจและมี
ความสามารถตามความต้องการของ

สถานศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาและ
ยกระดับ 

คุณภาพผู้เรียน 
5. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็น
สถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

โครงการ/กิจกรรม การพฒันาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ระดับสถานศึกษา 

6. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ี  

สถานศึกษาน าร่องท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดี  
(Best Practice) จ านวน 1 แห่ง 

7. ติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการ 
8. จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานในพื้นท่ี  เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  
 

9.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จัดส่งให้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ครั้งท่ีหนึ่ง : วันท่ี 7 เมษายน 2562  
ครั้งท่ีสอง : วันท่ี 7 กรกฎาคม 2562  
ครั้งท่ีสาม : วันท่ี 7 ตุลาคม 2562  

9.2 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการในภาพรวม (เมื่อส้ินสุดโครงการ) ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จัดส่งให้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๒๓ 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 7  แห่ง ดังนี้ 

1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง  
2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 1 แห่ง 
3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 1 แห่ง 
4) สถานศึกษาในสังกัดส านักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    จ านวน 3 แห่ง 

11. งบประมาณ 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 
 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ในระดับจังหวัดเพื่อจัดท ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  

    

๑.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องด่ืม 

100 คน  100 บาท 1 วัน   10,000   10,000 

๒. ค่าอาหาร
กลางวัน       

100 คน  300 บาท 1 วัน   30,000   30,000 

3. ค่าพาหนะ 32 คน  600 บาท 1 ครั้ง   19,200   19,200 
4. ค่าวิทยากร 1 คน 600 บาท 6 ช.ม.  3,600  3,600 
4. ค่าวัสดุ  

          5,550 5,550 
5.ค่าเอกสาร
ประกอบ 
การประชุม  

          4,865 4,865 

รวม                62,800 10,415 73,215 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด  

    

๑.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องด่ืม 

20 คน  70 บาท 1 วัน   1,400   1,400 

2. ค่าอาหาร
กลางวัน       

20 คน  120 บาท 1 วัน   2,400   2,400 

3. ค่าพาหนะ 20 คน  600 บาท 1 ครั้ง   12,000   12,000 
4.ค่าเอกสาร

          3,000 3,000 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๒๔ 
 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

ประกอบการ
ประชุม  

รวม                15,800 3,000 18,800 
กิจกรรมที ่3 การวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในระดับจังหวัด  

    

๑.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องด่ืม 

20 คน  70 บาท 1 วัน   1400   1400 

๒.ค่าอาหาร
กลางวัน       

20 คน  120 บาท 1 วัน   2400   2400 

3. ค่าพาหนะ 20 คน  600 บาท 1 ครั้ง   12000   12000 
4.ค่าเอกสาร
ประกอบการ 
ประชุม  

          3,000 3000 

รวม                15800 3000 18800 
กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีร้อยละของนักเรียนท่ี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพื่อ
เป็นสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

    

กิจกรรมที ่5 พัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากร
ครูตามความต้องการของสถานศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

    

กิจกรรมท่ี 5.4 จัดอบรมและพัฒนาครูในโรงเรียนเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

    ๑.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องด่ืม 

120 คน  100 บาท 2 วัน   24000   24000 

๒.ค่าอาหาร
กลางวัน       

120 คน  300 บาท 2 วัน   72000   72000 

3. ค่าพาหนะ 100 คน  600 บาท 1 ครั้ง   60000   60000 
4. ค่าวัสดุ  

          5000 5000 
5.ค่าเอกสาร

          5000 5000 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๒๕ 
 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

ประกอบการ 
ประชุม  

รวม    
 

  
 

      156,000 10,000 166,000 
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาท่ีได้รับ
การคัดเลือก เพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาตาม
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้     
กิจกรรมท่ี 6.1 จัดงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในการ
น ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 
แห่ง  

    

1.จัดงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา  จ านวน 7 แห่ง แห่ง
ละ 30,000 บาท 

  210,000   210,000 

รวม  
 

              210,000   210,000 

กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ี          
๑.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องด่ืม 

100 คน  100 บาท 1 วัน   10,000   10,000 

๒.ค่าอาหาร
กลางวัน       

100 คน  300 บาท 1 วัน   30,000   30,000 

3. ค่าพาหนะ 100 คน  600 บาท 1 ครั้ง   60,000   60000 
4. ค่าวัสดุ  

      
    4,785 4,785 

5.ค่าเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม  

          3,000 3,000 

รวม                100,000 7,785 107,785 
กิจกรรมที่ 8 ติดตามและรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

   
        

กิจกรรมท่ี 8.1 คณะท างานติดตามและประเมินผลรายไตร
มาสตามแบบรายงานท่ีก าหนด         
กิจกรรมท่ี 8.2 สถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 แห่ง เพื่อเป็น
ตัวแทนของจังหวัดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาค        
ค่าพาหนะ 25 คน  600 บาท 1 ครั้ง   15,000   15,000 

รวม                15,000   15,000 

 
        



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๒๖ 
 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมท่ี9 การจัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานในพื้นท่ีค่าจัดท ารูปเล่มเอกสารผลการ 
ด าเนินงาน 

 20,400  20,400 

รวม  
 

              20,400   20,400 

รวมทั้งสิ้น               595,868 34,132 630,000 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเส่ียง :  

1. ความเส่ียงด้านก าหนดเวลาการด าเนินโครงการ  
2. ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 

 การบริหารความเส่ียง : 
1. ก าหนดรายละเอียดกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการท่ี

ก าหนด 
2. ศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแนวทางการบริหารการเงินและพัสดุ 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
13.1 หน่วยงาน (หลัก)   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
13.2 หน่วยงาน (ร่วม)   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 1.เป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระดับจังหวัด 
2. มีสถานศึกษาน าร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
 3. มีสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบถ่ายทอด
องค์ความรู้และแนวทางในการพัฒนาแก่สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๒๗ 
 

 
โครงการที่ ๒ 
1. ช่ือโครงการ  Coaching Teams เพื่อยกระดบัคณุภาพการศกึษาในพืน้ที่
กรงุเทพมหานคร 
    *ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี ข้อที่ 4 ขยายโอกาส
ทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ตบช. 5 ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ันสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนา
งานได้     

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ีข้อที่ 4 สร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาและข้อ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่........................................................................ .... 
 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่........................................ 
 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่๔  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียมทางการศึกษา (คุณลักษณะผู้เรียน) 
 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่................................... 

*กระทรวง : ........................   *หน่วยงาน :  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
*แนวทางการด าเนินงาน : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 
*ตัวชี้วัดแนวทาง : ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น  

กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  โดยก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีจะ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาก าลังคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปรากฏว่ายังคงมี
ปัญหาบางประการในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ท้ังในด้านโครงการขององค์การ 
ด้านระบบบริหารจัดการและด้านบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาเยาวชน และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคล่ือนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ สาเหตุท่ีสภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคมีความซับซ้อนและส่ังสมเป็นเวลา รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกลเพิ่มเติมให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไข
โดยเร็ว ประเทศในเอเชียมีการเตรียมปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อพาเด็กไปสู่ศตวรรษท่ี 21 แต่ประเทศ 
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ไทยยังอยู่ในยุค 19 ท่ีเด็กยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น ท้ังนี้ การสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์นั้น 
เรียกว่า 4C  คือ Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ Communication การส่ือสาร Collaboration 
การร่วมมือ และ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงต้องสอนทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้าน
สารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่   ดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาไทยยังจมปลักอยู่กับท่ีดูเหมือนว่า "คุณภาพครู" และ "หลักสูตรการสอน" ยังเป็น
ปัญหาหลักในวงการศึกษาอยู่เสมอ เพราะหลักสูตร และระบบการเรียนการสอน ต้องเอื้อให้นักเรียนท า
ข้อสอบวัดผลได้ดี ซึ่งไม่ได้หมายถึงท าคะแนนได้ดีเท่านั้น แต่มันจะสามารถเป็นกระจกสะท้อนมาตรฐาน 
และข้อบกพร่องของการศึกษาไทยท่ีควรพัฒนาปรับปรุงในอนาคต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีได้จัดต้ังขึ้นตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าส่ังท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีหน้าท่ีในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลง
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการพัฒนาด้านอื่นๆ ตาม
ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นท่ี ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับ
ภาค ก ากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ และท่ีส าคัญ คือ มีหน้าท่ีก ากับดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี
รับผิดชอบ  ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจส าคัญในการก ากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นท่ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงได้
ก าหนดให้มีโครงการ “Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการ
นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานทางการศึกษาให้ตรง
กับบริบทของพื้นท่ี ตรงกับผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความต้องการของแต่ละพื้นท่ี 
เพื่อให้การนิเทศติดตามและประเมินผล สามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัด
การศึกษา รวมท้ังแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนท่ี สูงขึ้น      
ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ตามศักยภาพ  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับจังหวัด ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

3.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
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4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

1) มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทางต่อ 1 จังหวัด 

2) มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด 
3) มีเอกสารผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัด ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ จังหวัดละ 1 เล่ม 

4.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละ
พื้นท่ี เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  

ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)   

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) เปูาหมายผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

1. จังหวัดมีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ีรับผิดชอบ ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พื้นท่ี อย่างน้อย 1 แนวทาง 

1 แนวทาง (อย่างน้อย 
1 แนวทาง)  

2. จังหวัดมี Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณ
การด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
พื้นท่ี 

จังหวัดละ 1 ทีม 

3. สถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางท่ีพัฒนาขึ้น 
มีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน      (O-NET) ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป 
เพิม่ขึ้น 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนน O-NET 

มากกว่าร้อยละ 50 
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

4. วิจัยรูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียน 

วิจัย 1 เรื่อง 
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7.  กิจกรรม - วิธีด าเนินการ(Activity)  
   7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  *7.2 กิจกรรม 
 

ท่ี กิจกรรม-วิธีด าเนินการ (Activity) ระยะเวลา
ด าเนินการ ( 1 ต.ค.
61 – 30 ก.ย 62 

ผู้รับผิดชอบ 

ต้นทาง   
1. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าต้นแบบแนวทางการ

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ม.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ 62 

น.ส.สุขพัชรา  
ซิ้มเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ 

 1.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการฯ 
1.2 แต่งต้ัง Supervisor Teams ระดับจังหวัด โดยมี
องค์ประกอบจากผู้แทน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ี ได้แก่ ศธภ.,ศธจ.,สพป.,สพม.
,กทม.,คณาอาจารย์หรือนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งแทนจากสถานศึกษา ชุมชน และ
ผู้แทนภาคเอกชนในพื้นท่ี 
1.3 ประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการฯและคัดเลือกโรงเรียน
ในสังสัด สพม.1, สพม2, สพป.กทมและเอกชน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีต่ ากว่าร้อยละ 50  
1.4 วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด และสภาพปัญหาหรือความ
ต้องการของสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียน 
 

 1.5 คัดเลือกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากทุกจังหวัดท่ีมีร้อยละ
ของนักเรียนทีมีคะแนน O-NET ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ข้ึนไป อยู่ในระดับต่ าและมีความสมัครใจจะเข้าร่วม
เป็นกลุ่มเปูาหมายของโครงการฯ 

ก.พ 62 คณะกรรมการ 
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  7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  *7.2 กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม-วิธีด าเนินการ (Activity) ระยะเวลา
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 

ต้นทาง   
 1.6 แลกเปล่ียนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่

ความส าเร็จของการด าเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีจะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
1.7 สังเคราะห์และจัดท าต้นแบบแนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
ระดับจังหวัด ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที 

ก.พ 62 คณะกรรมการ 

ก.พ  62 คณะกรรมการ
Supervisor 

Teams  

กลางทาง   
2. ศึกษานิเทศทีม  Supervisor Teams ท าการ Coaching ตาม

แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาฯ ท่ีพัฒนาขึ้น ให้กับกลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็น
ศึกษานิเทศก์ของ สพป., สพม., และกทม. เพื่อส่งเสริม แก้ไข
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

ก.พ 62 – ก.ย 
62 

คณะกรรมการ
Supervisor 

Teams ระดับ
จังหวัด 

3. ศึกษานิเทศก์ท่ีผ่าน Coaching น าแนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาฯ ท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงกับสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมาย โดยมี 
Supervisor Teams, ศธจ. ให้ค าปรึกษา ให้การสนับสนุน และ
ติดตามผลด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ก.พ 62 – ก.ย 
62 

ศึกษานิเทศก์
Supervisor 

Teams ระดับ
จังหวัด 

ปลายทาง   
4. จัดประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ
ภาค/จังหวัด ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

ส.ค 62 น.ส.สุขพัชรา  
ซิ้มเจริญและ

คณะกรรมการ 
5. จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานในระดับจังหวัด ก.ย 62 น.ส.สุขพัชรา 

ซิ้มเจริญ 
8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 

8.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าต้นแบบแนวทางการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8.2 ร้อยละของ Supervisor Teams ท าการ Coaching ตามแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาฯ ท่ีพัฒนาขึ้น ให้กับกลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ของ 
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สพป.,  สพม., และกทม. เพื่อส่งเสริม แก้ไขและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
 8.3  ร้อยละของศึกษานิเทศก์ท่ีผ่าน Coaching น าแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาฯ ท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมาย โดย
ม ีSupervisor Teams, ศธจ. ให้ค าปรึกษา ให้การสนับสนุน และติดตามผลด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 8.4  ร้อยละของการประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับภาค/จังหวัด ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พื้นท่ี 
 8.5  ร้อยละเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานในระดับจังหวัด 
9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 
10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกจังหวัด 
11. งบประมาณ 411,200 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
ใช้งบประมาณปี 2562 จ านวน 411,200 บาท จากแผนงานบูรณการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่าย
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 

ทั้งสิ้น ค่าตอบแ
ทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  จัดประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดท าต้นแบบแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กิจกรรมท่ี 1.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินโครงการ ระ
ความคิดเห็นในการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นท่ี จ านวน 30 คน 1 วัน 
๑). ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 30 คน X 35 บาท X 1 วัน (2 
มื้อ) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 2,100  2,100 

๒) ค่าอาหารกลางวัน            30 คน X 120 บาท X 1 วัน  3,600  3,600 
๓) ค่าวัสดุ  
๔) ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 5 ชุดๆละ 50 บาท x ̀ 30
คน 
 

 
 
 

 5,000 
1,500 
 

5,000 
1,500 

รวม   5,700 6,500 12,200 
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กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี1.2 สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
1)  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 8๐ คนx 35 บาทx ๑ มื้อ   
2)  ค่าอาหารกลางวัน 8๐ คนx  120 บาทx ๑ มื้อ       
3) ค่าพาหนะคณะท างาน 3๐ คนx400บาท   
4) ค่าถ่ายเอกสาร 80ชุดละ 30 บาท    
5)  ค่าวัสดุ                                       

  
 
 

2,800 
9,600 

12,000 

 
 
 
 
 
 

2,400 
5,000 

 
 
 

2,800 
9,600 

12,000 
2,400 
5,000 

รวม  24,400 7,400 31,800 

กิจกรรมท่ี 1.3  จัดท าคู่มือการ Coaching เพื่อเป็นแนว
ทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาฯ
จ านวน 30 คน 3 วัน 
๑). ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 30 คน X 50 บาท X 3 วัน (6 
มื้อ) 
๒) ค่าอาหารกลางวัน  30 คน X 300 บาท X 3 วัน 
๓) ค่าวัสดุ  
๔) ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 5 ชุดๆละ 50 บาท x ̀ 30คน 
๕) ค่าตอบแทนวิทยากร  1 คน X 1,200.บาท X 2 วัน/ชม. 

 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 

9,000 
27,000 

 

 
 
 
 

15,000 
1,500 

 

 
 

9,000 
27,000 
15,000 
1,500 

14,400 

รวม 14,400 36,000 16,500 66,900 

กิจกรรมที่ ๒ Supervisor Teams ท าการ Coaching ตามท่ีแนวทางฯ ท่ี
พัฒนาข้ึน ให้กับศึกษานิเทศก์ของ สพป., สพม., และกทม. ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
จ านวน 60 คน 3 วัน 
กิจกรรมท่ี 2.1 อบรม Supervisor Teams ท าการ Coaching 
ตามท่ีแนวทางฯ ท่ีพัฒนาข้ึน ให้กับศึกษานิเทศก์ของ สพป.กทม, 
สพม., และครูหัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 
๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 80 คน X 50 บาท X 3 วัน (6 
มื้อ) 
๒) ค่าอาหารกลางวัน          80 คน X 300 บาท X 3 วัน 
 

๓) ค่าวัสดุ  
๔) ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ ช้ีแนะ Coaching  จ านวน  80 ชุด ลๆะ  
90 บาท 
๕) ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน X 1,200.บาท X 3 วัน/ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43,200 

 
 
 
 
 

24,000 
72,000 

 
 
 
 
 
 
 
12,000 
7,200 
 

 
 
 
 
 

24,000 
72,000 
12,000 
7,200 

43,200 
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รวม  43,200 54,000 17,400 114,600 
กิจกรรมท่ี 3  ศึกษานิเทศ Supervisor Teams ท าการ Coaching 
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 4 ครั้ง/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน 
3) ค่าพาหนะ  15 คน x 400 บาท x 24 วัน   
4) ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ ช้ีแนะ Coaching  จ านวน  30 ชุดๆ ละ  
90 บาท                       

  
 

144,000 

 
 
 
2,700 

 
 

144,000 
2,700 

รวม  144,000 2,700 146,700 
กิจกรรมท่ี ๓ จัดประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทาง การนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในระดับจังหวัด/ระดับภาค ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นท่ี ระดับจังหวัด/ระดับภาค จ านวน 30 คน 2 วัน 
รวม ศธภ. และศธจ. 95 แห่ง เป็นเงิน 
๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 30 คน X 35 บาท X 1 วัน 
(2มื้อ) 
๒) ค่าอาหารกลางวัน            30 คน X 120 บาท X 1 วัน 
๔) ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 ชุดๆละ 100 บาท 

 

  
 
 
 
 

2,100 
 

3,600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 

2,100 
 

3,600 
3,000 

รวม  5,700 3,000 8,700 
กิจกรรมท่ี ๔ วิจัยรูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  จังหวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียน 
๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 คน X 35 บาท X 2 วัน (4 
มื้อ) 
๒) ค่าอาหารกลางวัน 20 คน X 120 บาท X 2 วัน 
๓) ค่าวัสดุ  
4) ค่าวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 

2,800 
 

4,800 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

2,800 
 

4,800 
5,000 
6,000 

รวม 6,000 7,600 5,000 18,600 
กิจกรรมท่ี ๕ จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่และน าแนวทางฯ ท่ี
พัฒนาข้ึนไปใช้ในหน่วยงานทางการศึกษา จ านวน 100 แห่ง  
ค่าจัดท าเอกสารรายงาน จ านวน 100 เล่มๆ ละ 117 บาท 

  11,700 
 

11,700 
 

 รวม   11,700 11,700 

หมายเหตุ  :  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : 1.  เครือข่าย Supervisor Teams ไม่เห็นความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการท า
การ Coaching ตามแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาฯ             
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ท่ีพัฒนาขึ้น ให้กับกลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ของ สพป. , สพม., และ อปท. เพื่อส่งเสริม แก้ไข
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบ ในพื้นท่ีอย่างแท้จริง  

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  จัดให้มีเวทีในการแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นในการสร้าง
เครือข่าย Supervisor Teams ในพื้นท่ี 

9. ผู้รับผิดชอบ  
         นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
13.1 หน่วยงาน (หลัก) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
*13.2 หน่วยงาน  
14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเครือข่ายและแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับภาค/จังหวัด ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อน ามา
วางแผนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ได้อย่างเหมาะสม 

โครงการที่ ๓ 
๑.   ชื่อโครงการ     โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี (จังหวัด) 
      ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  ท่ี  ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
      แนวทางที่  ๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็น             
ในศตวรรษท่ี  ๒๑  
      ตัวชี้วัด ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ร้อยละ ๘๕)     
      ประเด็นยุทธศาสตร์ภาค  ท่ี  ๓   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.กทม.  ท่ี  ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
      ผูรั้บผิดชอบโครงการ    นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

      ผู้ประสานโครงการ นายวินัย  ยงเขตรการณ์     รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
                               นายสาธิต  ประทุมสุวรรณ     ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

๒. หลักการและเหตุผล 
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ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ด้วย ท้ังนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วยในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนารัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติหลักการ  (ร่าง) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
เห็นชอบและประกาศใช้ต่อไปซึ่ งใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมี
อ านาจในการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ ประสานงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด ท่ีเกี่ยวข้อง            
ในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย           
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในปัจจุบันมีผลการด าเนินงานส าคัญ คือ  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดกรุง เทพมหานคร             
ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑ – ๓)  ในระดับ
จังหวัด มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ได้แก่ สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทางและ
เป้าหมายการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย  จัดท า
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด การคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรมแนวปฏิบัติท่ีดี
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย  เพื่อให้การด าเนินงานขับเคล่ือนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในส่วนของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดข้ึนโดยอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
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จังหวัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

 
๓. วัตถุประสงค์โครงการ  (Objectives) 

๓.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด ให้มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้ 

๓.๒ เพื่อขยายผลและต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัยนวัตกรรม 
รูปแบบ/แนวปฏิบัติ 
ท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุมท่ัวถึงมากขึ้น  

๓.๓ เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
 

๔. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  (Target group)  
ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงาน และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย

ของทุกสังกัด ในระดับจังหวัด 
 

๕. เป้าหมายโครงการ  (Outputs) 
๕.๑ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามแนวนโยบาย เป้าหมาย และข้อก าหนดของระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

๕.๒ สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง  

๕.๓ ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการ
น าไปประยุกต์ใช้ ขยายผล หรือต่อยอดในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วย
วิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสม 
๖.   ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcomes) 

๖.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  (ผลส าเร็จ) 
๖.๑.๑ จ านวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับการ

พัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย (จ านวน 
๑๕๐ คน) 

๖.๑.๒ ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ร้อยละ ๕๐) 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๓๘ 
 

๖.๑.๓  จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีการน าไปขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (จ านวน ๒ โรงเรียน) 

๖.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  (ผลลัพธ์) 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล ๑ –  ๓) มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน (ร้อยละ ๕๐) 
๗.  วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ศธจ.กทม. 

สช. 

ส านักการศึกษา 
กทม. 

สพป.กทม. 

กรมกิจการเด็ก 

และเยาวชน 

๒.  ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด 

๓.  ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของการจัด
การศึกษาปฐมวัยสู่หน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๔.  จัดอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเด็กปฐมวัย 

๕.  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา 

๖.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

๗. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหาร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเผยแพร่  

๘. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
มกราคม ๒๕๖๑  – กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. งบประมาณ   
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นท่ี (จังหวัด) งบรายจ่ายอื่น จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
๑๐.   งบประมาณ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   งบรายจ่าย  
๓๐๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๓๙ 
 

 

 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

แผนการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่  ๑ 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศเดก็ปฐมวัย
ระดับจังหวดั 
๑.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๑๐ 
คน 
๑๐คน×๓๕ บาท×๒มื้อ = ๗๐๐ บาท 
๒.  ค่าอาหารกลางวัน ๑๐ คน 

๑๐ คน × ๑๒๐ บาท  × ๑มื้อ = 
๑,๒๐๐ บาท   
๓.  ค่าวัสดุ   ๕,๐๐๐  บาท 
๔.  ค่าถ่ายเอกสาร  ๓,๕๐๐  บาท 

๑๐,๔๐๐ - - - 
 - - - - - - - - 

กิจกรรมที่  ๒ 
ปรับปรุงแผนพฒันาการจดัการศึกษา
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดบัจังหวัด 
๑.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๓๐ 
คน 
๓๐คน×๓๕ บาท×๒มื้อ = ๒,๑๐๐ 
บาท 
๒.  ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน 
๓๐คน×๑๒๐บาท ×๑มื้อ= ๓,๖๐๐ 
บาท   
๔.  ค่าถ่ายเอกสาร  ๓,๕๐๐  บาท 

๙,๒๐๐ - - - - 
 - - - - - - - 

กิจกรรมที่  ๓ 
จัดอบรมปฏิบตัิการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเด็กปฐมวัย  ๒  วัน  
๑.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๑๘๐   
คน  (๑๘๐ คน × ๕๐ บาท ๔ × มื้อ  
= ๓๖,๐๐๐  บาท) 
๒.  ค่าอาหารกลางวัน  ๑๘๐  คน 
(๑๘๐ คน × ๓๐๐ บาท × ๒ มื้อ 
= ๑๐๘,๐๐๐  บาท) 
๓.  ค่าวัสดุ ๑๕๐ ชุด ชุดละ ๑๐๐ บาท 
(๑๕๐ ชุด × ๑๐๐ บาท  = ๑๕,๐๐๐  
บาท) 
๔.  ค่าถ่ายเอกสาร ๑๕๐ ชุด ชุดละ 

๑๐๐ บาท (๑๕๐ ชุด × ๑๐๐ บาท  = 
๑๕,๐๐๐  บาท) 

๒๓๕,๒๐๐ - - - - - 
 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๔๐ 
 

 

 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

แผนการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕. ค่าวิทยากร  จ านวน  ๓  คน 
จ านวน  ๑๒ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ 
บาท/คน  (๓ คน × ๑,๒๐๐ บาท ×  
๑๒ ชั่วโมง  = ๔๓,๒๐๐  บาท) 
๖. ค่าพาหนะวิทยากร/เจ้าหน้าที่ 
จ านวน ๓๐ คน คนละ ๖๐๐ บาท 
(๓๐ คน × ๖๐๐ บาท  = ๑๘,๐๐๐  
บาท) 

 - - - - - 
 - - - - - - 

กิจกรรมที่  ๔ 
ขยายผล/ต่อยอดผลงานวจิัย 
นวัตกรรม และแนวปฏบิตัิที่ดขีองการ
จัดการศกึษาปฐมวัยสู่หนว่ยงาน/
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย        
๑.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๓๐ 
คน 
๓๐คน×๓๕ บาท×๒มื้อ = ๒,๑๐๐ 
บาท 
๒.  ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน 
๓๐คน×๑๒๐บาท ×๑มื้อ= ๓,๖๐๐ 
บาท   
๓.  ค่าวัสดุ   ๓,๓๐๐  บาท 
๔.  ค่าถ่ายเอกสาร  ๓,๕๐๐  บาท 

๑๒,๕๐๐ - - - - - - 
 - - - - - 

กิจกรรมที่  ๕ 
นิเทศ ก ากับ ตดิตามผลการด าเนนิงาน
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา 
๑.  ค่าเอกสารการนิเทศ   ๓๕ ชุด 
๓๕ ชุด × ๕๐ บาท =  ๑,๗๕๐  บาท 
๒.  ค่าพาหนะเดินทางไปนิเทศ  จ านวน  

๓๕  โรงเรียน  =  ๒๑,๐๐๐  บาท 

๒๒,๗๐๐ - - - 
         

กิจกรรมที่  ๖ 
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
ค่าพาหนะเดินทางไปประชุมอบรม 
จ านวน  ๕  ครั้ง  ครั้งละ  ๖๐๐  บาท 
๕ ครั้ง × ๖๐๐  บาท  =  ๕,๐๐๐  
บาท 

๕,๐๐๐ - - - 
         

กิจกรรมที่  ๗ 
จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ เสนอผู้บริหาร หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และเผยแพร่ 
จ านวน  ๕๐  เล่ม  เล่มละ  ๑๐๐  บาท 

๕๐ เล่ม × ๑๐๐  บาท  =  ๕,๐๐๐  
บาท 

๕,๐๐๐ - - - - - - - - - - - 
 

รวมจ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐  บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  :  ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 

 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๔๑ 
 

๑๑. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  :  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

 

๑๓. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  (Impact) 
๑๒.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความ

พร้อมส าหรับการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
๑๒.๒ การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกสังกัด เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของชาติ 
          ๑๒.๓ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังท่ีได้รับการขยาย
ผลการด าเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
โครงการที่ ๔  

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

      แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  
      *แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 
 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 

2565)  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเล่ือมล้ าในสังคม 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การขยายโอกาสการ

เข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
 
 



แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส  านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๔๒ 
 

 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี......................................................... 
 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค  ยุทธศาสตร์ท่ี …………… 
 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  ........................................................... 
 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ

สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
*กระทรวง : ศึกษาธิการ *หน่วยงาน :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
*แนวทางการด าเนินงาน : ขยายโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพให้เท่าเทียมและ
ท่ัวถึง 
*ตัวชี้วัดแนวทาง : อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง 
1. ชื่อโครงการ  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางัน และเด็กตก
หล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
    *ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ก าหนดว่าการจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมน้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัด
ให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อาราณื สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพล
ภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลดังกล่าวจึงต้องจัด
ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความเป็นและศักยภาพของบุคคล ซึ่งเป็นหน้าท่ีของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดท่ีจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดการศึกษา 3 รูปแบบโรงเรียนทางเลือก  คือ ในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าวและส่งเสริมให้เด็กมีโอกาส มีทางเลือกทางการศึกษา 
ส านักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัด จึงจัดโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น  ในรูปแบบท่ีเหมาะสม  เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับเด็กออกกลางคัน  
และส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสทุกประเภท  โดยการพัฒนาระบบการเข้าถึงเด็กตน
หล่น การพัฒนาการเรียนรู้  ด้านวิชาชีพ และการพึ่งพาตนเอง  รวมท้ังการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้
เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์  
3. วัตถุประสงค์ (Outcome) 
 3.1 เพื่อให้มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกลางตัน  และเด็กตกหล่นภายในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการบูรณาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.2 เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
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4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน/ ประชากรวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออก

กลางคัน และเด็กตกหล่น ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 2. เด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม  
 3. จ านวนเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง  

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group 
  1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  2. ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 3 – 18 ปี  
  3. หน่วยงานทางการศึกษา 
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Output) 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
7. วิธีด าเนนิการ(Activity) – กิจกรรม  
   7.1 วิธีด าเนินการ(Activity) ……………………………………………………………………………………… 
 *7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
7.2.1 แต่งต้ัง และประชุม คณะกรรมการ / คณะท างานเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็ก
ตกหล่น ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
7.2.2 ประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับด าเนินงานตาม
โครงการเด็กด้อยโอกาส เด็กตกหล่นฯ ให้หน่วยงานทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง   
7.2.3 ประชุมคณะกรรมการ (ระดับจังหวัด) พร้อมคณะท างานเพื่อ
ก าหนด (ร่าง) รูปแบบ/ แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็ก
ออกกลาง และเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษา 
7.2.4 เสนอ (ร่าง) รูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบการศึกษา ให้
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารเสนอด้านการศึกษาจังหวัด อกศจ. 
และกศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
7.2.5 การด าเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น ตามรูปแบบ และแนวทางท่ีก าหนด 
7.2.6 ติดตามผลการด าเนินการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็ก
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ด้อยโอกาส เด็กออกกลางัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบเหมาะสม 
7.2.7 สรุปและรายงานผลดารด าเนินงาน   

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
*8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับความส าเร็จ 

1. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม เพื่อ
ก าหนดรูปแบบ / แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลาง เด็กตกหล่น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

ร้อยละ  80 

4 รูปแบบ / แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลาง 
เด็กตกหล่น 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

อย่างน้อย 1 รูปแบบ 

5 กศจ. เห็นชอบรูปแบบ /แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็ก
ออกกลางคัน เด็กตกหล่น ตามท่ีเสนอ  

ระดับ 5 

6. สถานศึกษา / หน่วยงานทางการศึกษาสามารถน ารูปแบบ /แนว
ทางการช่วยเหลือไปด าเนินการได้  

ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น 
ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  

ร้อยละ 60 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  

กิจกรรม(หลัก) ระยะเวลาด าเนินการ 
7.2.1 แต่งต้ัง และประชุม คณะกรรมการ / คณะท างานเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 
7.2.2 ประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับด าเนินงานตามโครงการเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กตกหล่นฯ ให้หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง   
7.2.3 ประชุมคณะกรรมการ (ระดับจังหวัด) พร้อมคณะท างานเพื่อก าหนด 
(ร่าง) รูปแบบ/ แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลาง และเด็กตก
หล่นเข้าสู่ระบบการศึกษา 
7.2.4 เสนอ (ร่าง) รูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบการศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารเสนอด้านการศึกษาจังหวัด อกศจ. และกศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
7.2.5 การด าเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตก
หล่น ตามรูปแบบ และแนวทางท่ีก าหนด 

มีนาคม 2562 
 
 

พฤษภาคม 2562 
 

พฤษภาคม 2562 
 
 

มิถุนายน 2562 
 
 

กรกฎาคม 2562 
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7.2.6 ติดตามผลการด าเนินการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบเหมาะสม 
7.2.7 สรุปและรายงานผลดารด าเนินงาน   

สิงหาคม 2562 
 

สิงหาคม – กันยายน 
2562 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนนิการ  กรุงเทพมหานคร 
11. งบประมาณ  274,000 บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)  พร้อมระบุรายละเอียด
งบประมาณ 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ  รวม 

ท้ังส้ิน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการ / คณะท างานเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  30  คน X 35 บาท X 1 
วัน ( 2 มื้อ) 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน             30 คน  X 120 บาท X 
1 วัน 
1.3 ค่าวัสดุ  
1.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม  
1.5 ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม  30 คน x 
400 บาท 
(จ่ายตามจริงไม่เกินคนละ  400 บาท)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2,100 
3,600 

 
 

12,000 

 
 
 
 
 

3,300 
2,000 
 

 

รวม   17,700 5,300 23,000 
กิจกรรมที่ 2  ประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
ด าเนินงานตามโครงการ เด็กด้อยโอกาส เด็กตกหล่น ฯ และ
ประชากรวัยเรียน ให้สถานศึกษา และหน่วยงานทางการ
ศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง   
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 120 คน X  100 บาท X 
1 วัน ( 2 มื้อ) 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน   120 คน X 400 บาท X 1 วัน 
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร   2 คน X 600 บาท X 6 ชม. 
2.4 ค่าพาหนะวิทยากร  2 คน X 600 บาท 

 
 
 
 
 

7,200 
1,200 

 
 
 
24,000 
48,000 
 
 

  

รวม  8,400 72,000  80,400 
กิจกรรมที่ 3  ประชุมคณะกรรมการ ฯ (ระดับจังหวัด) และ
คณะท างานก าหนด (ร่าง) รูปแบบ / แนวทางการช่วยเด็ก
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กิจกรรม 
เงินงบประมาณ  รวม 

ท้ังส้ิน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบ
การศึกษา   
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 50 คน X  100 บาท X 1 
วัน ( 2 มื้อ) 
3.2 ค่าอาหารกลางวัน   50 คน X  400 บาท X 1 วัน 
3.3 ค่าวัสดุ  
3.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
3.5 ค่าพาหนะเดินทาง ของผู้เข้าร่วมการประชุม  50 คน x 
400 บาท(จ่ายตามจริงไม่เกินคนละ  400 บาท)   

  
10,000 
20,000 

 
 

20,000 

 
 
 

3,300 
2,000 

รวม   50,000 5,300 55,300 
กิจกรรมที่ 4  การด าเนินงานขับเคล่ือนโครงการฯ ตาม
รูปแบบ / แนวทางการช่วยเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบการศึกษา   
3.1 ค่าเบ้ียเล้ียง คนละ 240 บาท X 103 คน X  2 วัน 
3.2 ค่าพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) คนละ 200 บาท X 103 
คน X  2 วัน (จ่ายตามจริงไม่เกินคนละ 200 บาท)  

 
 

 

 
 
 

49,440 
41,200 

 
 
 
 
 

 

รวม   90,640  90,640 
กิจกรรมที่ 5  ประชุมสรุปผล และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กด้อยโอกาส  
เด็กออกกลางัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม  
5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  30 คน X  35 บาท X 1 
วัน (2 มื้อ) 
5.2 ค่าอาหารกลางวัน  30 คน X  120 บาท X 1 วัน 
5.3 ค่าวัสดุ  
5.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
5.5 ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม 30 คน X 
400 บาท(จ่ายตามจริงไม่เกินคนละ 400 บาท) 

 
 
 
 
 

 
 
 

2,100 
3,600 

 
 

12,000 
 

 
 
 
 
 

3,800 
3,160 

 

  17,700 6,960 24,660 
รวมทั้งหมด    274,000 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเส่ียง :  
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ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาในการให้ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น  ท าให้ข้อมูลท่ีได้รับอาจไม่เป็นจริง 
 การบริหารความเส่ียง : พยายามประสานงาน และท าความเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
การมีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น  
13. หน่วยงานรับผิดชอบ  

13.1 หน่วยงาน (หลัก) กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
*13.2 หน่วยงาน (ร่วม) หน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีข้อมูลสารสนเทศเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่นภายในจังหวัด เพื่อสนับสนุนการบูรณการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา
และเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในแต่ละพื้นท่ี 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่น ให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาตามศักยภาพในรูปแบบท่ีเหมาะสม  และ
สามารถลดอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นพื้นฐานได้  
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โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

       แผนงานพื้นฐาน 
       แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  
      *แผนงานบูรณาการ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ........................................................ 

ประเด็นหลัก................................................................................................................................ 
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ............................................................................ 
 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 

2565)   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4) การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3) พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3) พัฒนา
ศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี........................................................ 
 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ท่ี................... 
 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย

และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี............ 

*กระทรวง : ศึกษาธิการ    *หน่วยงาน :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
*แนวทางการ
ด าเนินงาน : ................................................................................................................................. 
*ตัวชี้วัด
แนวทาง : ............................................................................................................................................ 
1. ช่ือโครงการ  น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
                     บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ 
    ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
 
 

รายละเอียดงาน / โครงการตามประเด็นยทุธศาสตร์ฯ แผนงานยุทธศาสตร์ฯ 
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2. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ณ พระท่ีนั่ง  
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และมีพระราชด ารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ มีความว่า...“ตามท่ี
ประธานสภา  นิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าท่ีประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย    
เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ เพื่อสนอง พระราช
ปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยท้ังปวง”  
 พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีสามารถตอบสนองต่อเปูาหมาย
ของการพัฒนาประเทศได้ท้ังมิติความมั่นคง  มิติเศรษฐกิจ  มิติสังคม  และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ได้ด าเนินการขับเคล่ือนศาสตร์ของ
พระราชา  5  ข้อ ส าคัญ ให้เกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในด้านความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต    
ความรับผิดชอบ  ความกตัญญู  ความมีคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีกระบวนการพัฒนา อย่างเป็น
ระบบด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อม
น าพระราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 มาเป็นหลักชัยสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมในระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง โดยการจัดโครงการการน้อมน า        
พระราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร สู่การ
ปฏิบัติขึ้น   
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร     
มีภารกิจด้านส่งเสริมกิจการลูกเสือและยุวกาชาด การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และด้าน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จึงเล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงานสู่หน่วยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม น าสู่การปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีความรู้ความเข้าใจพระราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 และน้อมน ามาเป็นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกคน น้อมน าพระราชด าริไปด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้องห่างไกลยาเสพติด โดยกระบวนการทางการลูกเสือ 

3.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ฝึกปฏิบัติตาม
กฎและค าปฏิญาณตนของลูกเสือ น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเสริมสร้างจิตส านึกในการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

3.4 เพื่อคัดเลือกโครงการของสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จตามรูปแบบและกระบวนการน้อม
น าพระราโชบาย จนประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
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4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 4.1 เชิงปริมาณ 
      หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้เรียนทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  
 4.2 เชิงคุณภาพ  

 4.2.1 หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้เรียนทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร น้อมน าพระราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  

4.2.2 ผู้เรียนทุกช่วงวัยผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาให้มี ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีแนวทางการประกอบอาชีพและได้รับโอกาสการมีงานท า      
สู่การเป็นพลเมืองท่ีดี   
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
               5.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม ปลอดภัย 
และสมานฉันท์ 
               5.2 ร้อยละ 80 ของลูกเสือ เนตรนารี สามารถน าส่ิงท่ีได้รับจาก
การพัฒนาตนเอง มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขและ 
ท าประโยชน์ต่อสังคม 

ร้อยละ 100 
 
 

 
6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

6.2 แต่งต้ังคณะท างานด าเนินงานโครงการ  
 6.2 จัดประชุมคณะท างาน วางแผนการด าเนินงานโครงการ และจัดท ารายละเอียด แนว
ทางการคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่สถานศึกษาท่ีจัดท าโครงการน้อมน าพระราโชบาย
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีกระบวนการ 
ขั้นตอน และรูปแบบกิจกรรมท่ีชัดเจนเช่ือถือได้ และมีโอกาสประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติสูง          
 6.3 จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา /แกนน าลูกเสือ เนตรนารี  
หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

6.4 คัดเลือกโครงการของสถานศึกษาท่ีดีมีโอกาสประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติสูง และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน (เช่น ด้านการสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านการสร้าง
พื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีคุณธรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ-มีงานท า   ด้านการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองท่ีดีลูกเสือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civil Education) ท่ีเป็นแบบอย่างได้ เป็นต้น) 
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 6.5  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 6.6  สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)/สถานที่ด าเนินการ 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
10. งบประมาณ   รวม 647,600 บาท    ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก โดยมีรายละเอียดจ าแนก
ได้ดังต่อไปนี ้
     10.1 กิจกรรมน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาฯ  ดังนี้ 
 
    10.1.1 จัดประชุมคณะท างาน วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  2,100 บาท 
  ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)   4,500 บาท 
  ค่าวัสดุ        3,400  บาท 
                         รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   10,000 บาท 
     10.1.2 จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามพระรา
โชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดหน่วยงาน
ทางการศึกษาภายในจังหวัดทุกแห่ง 
  ค่าท่ีพักวิทยากร (2 คน x 750บาท x 1 คืน)    1,500   บาท 
  ค่าวิทยากร (2 คน x 600 บาท x 4 ช่ัวโมง)    4,800   บาท 
  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)   7,000   บาท 
  ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)           15,000    บาท 
  ค่าอาหารเย็น (50 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)    7,500    บาท 
  ค่าวัสดุ        14,200   บาท 
      รวม (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   50,000   บาท 
  10.1.3 คัดเลือกโครงการของสถานศึกษาท่ีดีมีโอกาสประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติสูง   
  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 7,000      บาท 
  ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)         15,000      บาท 
   ค่าเบ้ียเล้ียง (50 คน x 240 บาท x 2 วัน)          24,000      บาท 
  ค่าวัสดุ        5,500       บาท 
   รวม (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  51,500    บาท 
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  10.1.4 ประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดและจัดท ารายงาน 
   ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)        4,200     บาท 
   ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 150บาท x 2มื้อ)         9,000     บาท 
   ค่าเบ้ียเล้ียง (20 คน x 240 บาท x 2 วัน)                    9,600    บาท 
   ค่าวัสดุ              1,500    บาท 
   ค่าจัดท ารายงาน (150 เล่ม x 200 บาท)          5,700    บาท 
     รวม (สามหมื่นบาทถ้วน)       30,000   บาท 
          รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 10.1  เป็นเงิน  141,500 บาท 
  10.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด 

    10.2.1  อบรมแกนน าลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มีคุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด 
   ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมคณะกรรมการ (30 x 2 มื้อ x 35 บาท)  2,100  บาท 
    ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้เข้าอบรม (100 x 4 มื้อ x 35 บาท)  14,000  บาท 

ค่าอาหารกลางวัน (100 x 2 มื้อ x150 บาท )  30,000  บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (12 ช.ม.x 1,200 บาท)  14,400  บาท 

    ค่าจัดจ้างท าเอกสาร (100 ชุดx 200 บาท)   20,000  บาท 
ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร       2,000  บาท 

    ค่าท่ีพักของวิทยากร  1 คืน         750  บาท 
    ค่าจ้างเหมารถเดินทางน าลูกเสือฯ เข้าอบรม (13,400 บาท x 2 วัน) 26,800  บาท 

ค่าวัสดุ        39,950  บาท 
    รวม (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  150,000  บาท 

10.2.2  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมคณะกรรมการ (60 x 2 มื้อ x 35 บาท)  4,200  บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้ร่วมงาน (500 x 1 มื้อ x 35 บาท) 17,500  บาท 

    ค่าจัดจ้างท าเวที เต็นท์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ(โดร์น) เครื่องเสียง  40,000  บาท 
  ค่าจัดจ้างรถ รับ-ส่ง ผู้ร่วมงาน     25,000  บาท 
    ค่าวัสดุ        13,300  บาท 
     รวม (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  100,000  บาท 
10.2.3 ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติและบ าเพ็ญประโยชน์ 
     ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมคณะกรรมการ ( 60 x 2 มื้อ x 35 บาท)   4,200  บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้ร่วมงาน (300 x 1 มื้อ x 35 บาท) 10,500  บาท 
     ค่าจัดจ้างท าเวที เต็นท์ เครื่องเสียง     20,000  บาท 
    ค่าพาหนะเดินทางน าลูกเสือฯ ปลูกปุา    26,300  บาท 
    ค่าวัสดุ         5,300   บาท 
        รวม (หกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 66,300  บาท 
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10.2.4 ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เก่ียวกับการด าเนินงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

     ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการ (10 คน x 5 วัน x 240 บาท)  12,000  บาท 
  ค่าพาหนะหรือค่าน้ ามัน      13,000  บาท 
     ค่าวัสดุ         5,000   บาท 
              รวม (สามหมื่นร้อยบาทถ้วน) 30,000  บาท 

รวมงบประมาณ กิจกรรม 2 เป็นเงิน    346,300 บาท 
10.3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด “รู้งานสืบสานพระราชด าริ”จ านวน  12,320,000 
บาท  (ศธจ.ละ 160,000 บาท) 

10.3.1 อบรมแกนน าลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์
พระราชา 

    ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมคณะกรรมการ )(30 x 2 มื้อ x 35 บาท)   2,100  บาท 
     ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้เข้าอบรม (100 x 4 มื้อ x35 บาท)      14,000  บาท 
  ค่าอาหารกลางวัน (100 x 2 มื้อ x120 บาท)   24,000  บาท 
     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (6 ช.ม.x1,200 บาท)    7,200  บาท 
     ค่าจัดจ้างท าเอกสาร (100 ชุด x 245 บาท)   24,500  บาท 
  ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร       2,000  บาท 
     ค่าท่ีพักของวิทยากร        1,200  บาท 
  ค่าพาหนะเดินทางน าลูกเสือเข้าอบรม(100คน x 200 บาท)   20,000 บาท 
  ค่าวัสดุ          5,000  บาท 
        รวม (หนึ่งแสนบาทถ้วน)       100,000 บาท 
10.3.2  ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
     ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการ 20 คน 5 วัน ๆ ละ 240 บาท  24,000  บาท 
  ค่าพาหนะหรือค่าน้ ามัน      20,000  บาท 
     ค่าวัสดุ        16,000  บาท 
                            รวม (หกหมื่นบาทถ้วน)        60,000 บาท 
 รวมงบประมาณกิจกรรม 3 เป็นเงิน (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 160,000 บาท 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : 1. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
               2. วิทยากรให้ความรู้ไม่ครอบคลุมทุกเนื้อหา 
       3. ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ด าเนินงานโครงการไม่ทันการ 

 การบริหารความเสี่ยง:  1. วางแผนและก าหนดปฏิทินการด าเนินการอย่างชัดเจน 
                                        2. ก าหนดรายละเอียดการอบรม กิจกรรมให้ชัดเจน 
            3. วางแผนการจัดกิจกรรมไว้เป็นการล่วงหน้า 
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12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได้รับการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็งมีคุณธรรม และมีอาชีพ -มีงานท า 
และเป็นพลเมืองท่ีดี ผ่านกระบวนการทางการลูกเสือ   

13.2 สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ได้รับการสนับสนุนให้น้อมน าพระราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ลงสู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
          13.3 ผู้เรียนมีคุณภาพการด าเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่มีน้ าใจ
ให้กัน เยาวชนปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง ห่างไกลจากภัยคุกคามด้านยาเสพติด 
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บทที่ 5 
 

    การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกรงุเทพมหานคร 
 

 การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดสกลนคร ด าเนินการ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/
โครงการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเปูาหมายในแผน/งาน/โครงการของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งก าหนดให้มีรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งจะเน้นการรายงานผล         
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประจ าปี ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยมีการรายงาน
ตามแผนงานโครงการท่ีมีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยรายงานการด าเนินงานเป็น      
รายไตรมาส รายงานผ่านระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
  การรายงานท้ัง 2 รูปแบบ รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4  ไตรมาส/ปี ดังนี้ 
   ไตรมาสท่ี 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561  รายงานภายในเดือน
มกราคม 2562 
   ไตรมาสท่ี 2 ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม – มนีาคม 2562  รายงานภายในเดือน
เมษายน  2562 
   ไตรมาสท่ี 3 ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562  รายงานภายใน
เดือนกรกฎาคม 2562 
   ไตรมาสท่ี 4 ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562  รายงานภายใน
เดือนตุลาคม 2562 
 2. การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี เมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินท่ีจัดท าขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มทุกกลุ่ม และ 
หน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน   
  2.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

คําส่ังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ท่ี ๕๓๖/256๑ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 256๒ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

---------------------------------------------- 
  ตามท่ีสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แจงจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา งบดําเนินงาน      
เปนเงิน ๒,๗๘๖,๔๐๐ บาท  สําหรับดําเนินการตามภารกิจของหนวยงาน นั้น    

เพื่อใหการบริหารงบประมาณดังกลาวมีประสิทธิภาพสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการใชจายงบประมาณ ดังตอไปนี้  

 

1 วาท่ีรอยตรีอานนท  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการ 
2 นายวินัย  ยงเขตรการณ    รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รองประธานคณะกรรมการ 
3 นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการ 
4 นางสาวจรวยพร แจงกระจาง    ผูอํานวยกลุมบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการ 
5 นางณพรชยาศิลป เจริญผล      ผูอํานวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดฯ         คณะกรรมการ 
6 นางสาวสุชาดา  นาคอวม ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการ 
7 นางกาญจนา  ตันตินิพันธุกุล     นวช.การเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ    คณะกรรมการ 
  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมอํานวยการ  
8 นางสาวธราธิป กอบัว นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ   คณะกรรมการ 
  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน    
9 นายสุรวงศ  ทรงกลด ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ              คณะกรรมการ 
10 นางสาวรุงทิพย  ทองไทย         ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ              คณะกรรมการ 
11 นางศศิธร  ภูบุญเต็ม              นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ 
12 นางนงนุช  จุฬามณี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ คณะกรรมการ 
13 นางจารุ  วงษเซ็น นักวิชาการศึกษาชํานาญการ                คณะกรรมการ 
14 นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ ศึกษานิเทศกชํานาญการ คณะกรรมการ 
15 นางสาวอรญัญา  ธาราวร ศึกษานิเทศกชํานาญการ คณะกรรมการ 
16 นายสมบัติ  พรมพันหาว นักวิชาการศึกษาชํานาญการ คณะกรรมการ 
17 นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษาชํานาญการ คณะกรรมการ 
18 นางสาวนัฎฐนีย  ล้ิมปรารถนาศักด์ิ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการ 
19 นายปณณทัต  บุญเทียม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการ 
20 นายสาธิต  ประทุมสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน คณะกรรมการและเลขานุการ 
21 นางสาวจิตชญา  ศรีโสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 



 
มีหนาท่ี  

1. วิเคราะหความตองการและความจําเปนตามภารกิจงาน 
2. พิจารณาจัดทําแผนการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  256๒ ตามความตองการ

จําเปนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
3. กํากับ ติดตามการใชจายงบประมาณและรายงานผลการใชจายงบประมาณตอผูบังคับบัญชา 

  ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

   ส่ัง ณ วันท่ี ๖   พฤศจิกายน   พ.ศ.  256๑ 
 
                                   
                                 วาท่ีรอยตรี            
                                               (อานนท  สุขภาคกิจ) 
                                      ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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     แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านกังานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ และแผนบรูณาการฯ ทีร่่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   ........................................................................................................ 
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสท่ี ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสท่ี ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมาสท่ี ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่ส้ินสุดโครงการ   ส้ินสุดโครงการแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  ................................................................................................................. 
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสร้างความมั่นคง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน่วยงานท้ังในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
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 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 
 9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพให้เท่าเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภาคเหนือ      ยุทธศาสตร์ท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตร์ท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตร์ท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้       ยุทธศาสตร์ท่ี (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้ชายแดน      ยุทธศาสตร์ท่ี (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

6. วัตถุประสงค์ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 

7. ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 
7.๑ เชิงปริมาณ  

 ..................................................................................................................................................... 
7.๒ เชิงคุณภาพ  

 ..................................................................................................................................................... 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ......................................................... 
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9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  

 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ 

 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

เชิงคุณภาพ 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภาพท่ีส่ือถึงการด าเนินการสู่
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน 6 ภาพ ขนาดของ file ภาพ มากกว่า 2 MB (ความละเอียด 3.1 ล้านพิกเซลขึ้น
ไป)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. งบประมาณ 

โครงการที่ได้รับ 
งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

.......................... .............................. ......................... ......................... ......................... .......................... 
 

 

แหล่งงบประมาณ   ................................. งบรายจ่าย ..............................หมวดรายจ่าย............................. 

 
รูปที ่1   

 
รูปที ่2   

 
รูปที ่3   

 
รูปที ่4     

 
รูปที ่5   

 
รูปที ่6   
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๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล าดับหรือไม ่
 16.1  เป็น  อยู่ในล าดับท่ี 1  ล าดับท่ี 2  ล าดับท่ี 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน ..................................   ต าแหน่ง ..................... หน่วยงาน .............................................. 
      โทรศัพท์ ............................................   โทรสาร ...................................   E-mail: ........................................................ 
๑8. วันที่รายงาน ณ ...................................................... 
 

 
 



แบบ สงป. 301 (รายเดือน)

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ……………………………………………………………………………………รหัส               จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ  : ……………………………………………………… รหัส               รายงานผล ไตรมาสที ่..
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ส านกังบประมาณ   ส านกันายกรัฐมนตรี

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: .............................................................

         2.1 เงนิงบประมาณ

         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: ............................................................

         2.3 เงนินอกงบประมาณ

    1. แผนการปฏบัิตงิาน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :

            1.1.2 คุณภาพ :

            1.1.3 เวลา :

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

     ผลผลติที ่1: …………………………………….................................................……….

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ :

 แผนงบประมาณ :

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตวัช้ีวดั : ....................................................................................

        - ตวัช้ีวดั : ...................................................................................

  เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ….

ประเดน็ยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมไตรมาสที ่1 เดือนที ่1 (ต.ค.60) เดือนที ่2 (พ.ย.60) เดือนที ่3 (ธ.ค.60) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน



แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ส านกังบประมาณ   ส านกันายกรัฐมนตรี

เดือนที ่3 (ธ.ค. 60) เดือนที ่2 (พ.ย. 60) 

         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา

         2.3 เงนินอกงบประมาณ

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................

         1.2 กจิกรรมหลกั

         1.1 ตวัช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :

            1.1.3 เวลา :

            1.1.2 คุณภาพ :

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

หน้า 2

    โครงการที ่1 :

    1. แผนการปฏบัิตงิาน

รวมไตรมาสที ่1
ประเดน็ยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

 เดือนที ่1 (ต.ค. 60) 



แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพิม่เตมิ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

            ( ……………………………………………………………………...  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………..

วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ความเห็นหรือข้อสังเกต

          ( …………………………………………………………………….....  )

วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส านกังบประมาณ   ส านกันายกรัฐมนตรี

ผู้พจิารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......

หน้า 3

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ

ส าหรับส านักงบประมาณ 



แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ……………………………………………………………………………………รหัส             จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ  : ……………………………………………………… รหัส              รายงานผล ไตรมาสที่ ..
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: ............................................................

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: .............................................................

         2.1 เงินงบประมาณ

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหล่ือมปีที่ผ่านมา

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :

            1.1.2 คุณภาพ :

            1.1.3 เวลา :

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

     ผลผลิตที่ 1: …………………………………….................................................……….

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

 แผนงบประมาณ :

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวดั : ....................................................................................

        - ตัวช้ีวดั : ...................................................................................

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน



แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหล่ือมปีที่ผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งส้ิน

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

         1.2 กิจกรรมหลัก

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :

            1.1.3 เวลา :

            1.1.2 คุณภาพ :

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

หน้า 2

    โครงการที่ 1 :

    1. แผนการปฏิบัติงาน

รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
 ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 



แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  *

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ : ……………………………………………………………………………..

            ( ……………………………………………………………………...  )                                          ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : …………………………………………………………………………….. ต าแหน่ง :                     ……………………………………………………………………………....................

วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ผู้พจิารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......

หน้า 3

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ

ส าหรับส านักงบประมาณ 



 

แบบ สงป. 302 (รายเดือน)

งบส่วนราขการ/รัฐวสิาหกจิ

งบกลาง รายการ.................................................................
กระทรวง : ...................................................................................... รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ : ............................................................ รหัส เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................

ผลผลติ/โครงการ :  ...................................................................................

ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจ า

    1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

    1.3 ค่าจา้งชัว่คราว

2. งบด าเนินงาน

    2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

    2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภณัฑ์

    3.2 ท่ีดิน

    3.3 ส่ิงก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป

          รายการ....(ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจ่ายอ่ืน

          รายการ....(ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)

   เงินงบประมาณที่กนัไว้เบิกเหล่ือมปีที่ผ่านมา

    เงินนอกงบประมาณ

ผูพิ้จารณา : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......
วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส านกังบประมาณ   ส านกันายกรัฐมนตรี

รวมไตรมาสที่ 1 เดือนที่ 1 (ต.ค.60) เดือนที่ 2 (พ.ย.60) เดือนที่ 3 (ธ.ค.60)

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย

              รายงานผล ไตรมาสที่ ..

            จัดท าแผน      



 

แบบ สงป. 302

งบส่วนราขการ/รัฐวสิาหกจิ

งบกลาง รายการ.................................................................
กระทรวง : ...................................................................................... รหัส แผนงบประมาณ :  ...................................................................................... รหัส

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ : ............................................................ รหัส เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

ผลผลติ/โครงการ :  ................................................................................... รหัส

ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจ า

    1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

    1.3 ค่าจา้งชัว่คราว

2. งบด าเนินงาน

    2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

    2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภณัฑ์

    3.2 ท่ีดิน

    3.3 ส่ิงก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป

          รายการ....(ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจ่ายอ่ืน

          รายการ....(ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)

   เงินงบประมาณที่กนัไว้เบิกเหล่ือมปีที่ผ่านมา

    เงินนอกงบประมาณ

ผูพิ้จารณา : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......
วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ส านกังบประมาณ   ส านกันายกรัฐมนตรี

รวมทั้งส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/3

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)

              รายงานผล ไตรมาสที่ ..

            จัดท าแผน      



                                        คณะจัดท า  
 

 
ทีป่รกึษา 

๑. ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ          ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
  ๒. นายวินัย  ยงเขตรการณ์        รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  ๓. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  
 

คณะผู้จัดท า 
๑. ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ 
๒. นายวินัย  ยงเขตรการณ์ 
๓. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ  
๔. นางสาวจรวยพร  แจ้งกระจ่าง   
๕. นางณพรชยาศิลป์  เจริญผล     
๖. นางสาวสุชาดา  นาคอ่วม 
๗. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย  
๘. นายสุรวงศ์  ทรงกลด       
๙. นางกาญจนา ตันตินิพันธุ์กุล   
๑๐. นางสาวนราธิป  กอบัว 
๑๑. นางศศิธร  ภูบุญเต็ม    
๑๒. นางจารุ  วงษ์เซ็น          
๑๓. นางนงนุช  จุฬามณี 
๑๔. นางเบญจมาศ  อภิชาตประคัลภ์   
๑๕. นางสาวอรัญญา  ธาราวร              
๑๖. นายสมบัติ  พันหัวอ่าว 
๑๗. นางสาวสุวิชา  บัวผุด 
๑๘. นางสาวนัฎฐนีย์  ลิ้มปรารถนาศักด์ิ   
๑๙. นายปัณณทัต  บุญเทียม     
๒๐. นายสาธิต  ประทุมสุวรรณ       
๒๑. นางสาวจิตชญา  ศรีโสภา         

 

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ 
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มอ านวยการ   
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ     
 นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ    
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ             
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

สนับสนนุข้อมูลเสนอรายละเอียดงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (แผนใช้เงิน) ของส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ๑. ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ๒. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  
 ๓. คณะกรรมการตามค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ี ๕๓๖/๒๕๖๑  
ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (แผนใช้เงิน) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

ซอยศรอียธุยา ๕  ถนนศรอียธุยา 

แขวงท ุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรงุเทพมหานคร  10400 

หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร 0 2354 3798 

www.bkkedu.in.th 

 


