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๒๕๖0 – ๒๕๖4) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ โดยมีปัจจัยความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนเพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัดน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของหน่วยงานในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๔๖5 – ๒๔๖9  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่าน แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๔๖5 - ๒๔๖9) และผู้เกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งท าให้ 
“แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๖๙)” ฉบับนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์และ
คาดหวังว่าทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะร่วมกันผลักดันให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  
๒๔๖๕ - ๒๔๖๙) ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป 
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สภาพทั่วไป 
 

1. หลักการความเป็นมา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคล มีสิทธิ  และ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  
การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ โดยมีการ
วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

ส านั กงาน เขตพื้ น ท่ีการศึกษามั ธยม ศึกษาบึ งกาฬ  เป็นหน่ วยงาน ท่ี จัด ต้ั งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 ท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ รวม 8 อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 25 
โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง  
มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  และความต้องการของชุมชนและของประชาชนจังหวัดบึงกาฬ บริหารจัดการในรูปแบบ
องค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  
 

2. ภารกิจขององค์กร 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมท้ังก ากับ ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๗.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๑๐. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๑๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

3. สถานที่ต้ังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ต้ังอยู่เลขท่ี 211 หมู่ท่ี 1  ต าบลบึงกาฬ  อ าเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์ 38000 
 เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๒-๐๘๘๒๘๐   
 Website  : http//:www.sesaobk.go.th 
 Email :  Info@sesaobk.go.th 
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SMALL IS BEAUTIFUL 
 
4. พื้นทีบ่รกิาร 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ 
ดังนี้  

ตารางที่ 1 พื้นที่ให้บริการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน เทศบาล อบต. ประชากร 
บึงกาฬ 8 53 617 110,987 12  40 417,677 

ข้อมูลส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563  
 

 

แผนภาพที่ ๑ แผนที่จังหวัดบึงกาฬ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 
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แผนภาพที่ ๒ แผนที่โรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ 
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5. ข้อมูลบคุลากรส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาบึงกาฬ 

    ตารางที่ 2 ข้อมูลบุคลการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

ต าแหน่ง 
กรอบ

อัตราก าลัง 
จ านวน 
ที่มีอยู่ 

ขาด/เกิน 

1. ผู้อ านวยการ 1 1 ๐ 
2. รองผู้อ านวยการ 2 2 ๐ 
3. ศึกษานิเทศก์ 8 0 -๘ 
4.บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)    
      - กลุ่มอ านวยการ - 0 ๐ 
      - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - 0 ๐ 
      - กลุ่มบริหารงานบุคคล - ๐ ๐ 
      - กลุ่มนโยบายและแผน - 0 ๐ 
      - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - ๐ ๐ 

 - หน่วยตรวจสอบภายใน - 0 ๐ 
      - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - 0 ๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑ 3 -๘ 
5. ลูกจ้างประจ า - 0 ๐ 
6. พนักงานราชการ 5 5 ๐ 
7. ลูกจ้างช่ัวคราว - 3 ๐ 
8. ครูธุรการ (ช่วยราชการ) - 0 ๐ 
๙. กลุ่มบริหารงานบุคคล (ช่วยราชการ) - ๒ ๐ 
๑๐. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ช่วยราชการ) - ๒ ๐ 

                                                                                      ข้อมูล ณ วันที่ 1  ธันวำคม 2564 
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6. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

ตารางที่ 3 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ท่ี โรงเรียน ผู้อ านวยการ 
รอง 
ผอ. 

ครู 
ผู้ช่วย 

ครู 
คศ.1 

ครู 
คศ.2 

ครู 
คศ.3 

ครู 
คศ.4 

รวมครู 

1 
หนองยองพิทยาคม 
 รัชมังคลาภิเษก 

1 1 3 10 3 6 0 24 

2 ศรีส าราญวิทยาคม 0 0 2 7 3 0 0 12 
3 ภูทอกวิทยา 1 0 0 7 1 3 0 12 
4 ประชานิมิตพิทยานุกูล 1 1 3 2 1 5 0 13 
5 โสกก่ามวิทยา 1 0 1 4 2 6 1 15 
6 ศรีวิไลวิทยา 1 2 9 51 17 23 0 103 
7 โซ่พิสัยพิทยาคม 1 4 6 45 9 17 0 82 
8 โพนทองประชาสรรค์ 1 0 3 7 0 6 0 1๗ 
9 นาสวรรค์พิทยาคม 1 1 2 9 3 10 0 26 
10 หนองหิ้งพิทยา 1 1 0 8 1 12 0 23 

11 
เหล่าคามพิทยาคม   
รัชมังคลาภิเษก 

1 1 1 16 1 7 0 27 

12 เจ็ดสีวิทยาคาร 1 1 5 6 3 5 0 21 
13 บึงโขงหลงวิทยาคม 1 2 4 28 4 13 0 52 
14 เซกา 1 4 8 30 15 35 0 93 
15 ปากคาดพิทยาคม 1 4 10 40 16 19 0 90 

16 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1 0 1 9 4 4 0 19 

17 บุ่งคล้านคร 1 2 - 23 4 10 0 40 

18 พรเจริญวิทยา 1 4 7 24 6 42 0 84 

19 โนนค าพิทยาคม 1 0 0 6 1 3 0 11 

20 สมสนุกพิทยาคม 1 1 5 ๓ ๑ ๖ 0 1๓ 

21 หนองเข็งวิทยาคม 1 0 2 7 3 3 0 16 

22 หนองหัวช้างวิทยา 1 0 0 4 8 4 0 17 

23 บึงกาฬ 1 4 7 68 20 37 1 138 

24 ท่าดอกค าพิทยาคม 1 0 4 3 0 2 0 10 
25 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1 1 3 13 5 6 0 29 

รวมทั้งสิ้น 24 3๔ ๘๖ ๔๓๓ ๑๓๓ 2๘๓ ๒ ๙๙๕ 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน  2564 
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7. ข้อมูลสถานศึกษา  

ตารางที่ 4 ข้อมูลสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดเล็ก ๑ - 359  คน 11 44.๐๐ 
ขนาดกลาง 360 - 1,079 คน  ๗ ๒๘.๐๐ 

ขนาดใหญ่ 1,080 - 1,679   คน ๑ 4.๐๐ 

ขนาดใหญ่พิเศษ 1,680  คน  ขึ้นไป   ๖ 2๔.๐๐ 

รวม 25 ๑๐๐.๐๐ 
ข้อมูลระบบ DMC  ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 

 
 
 

8. ข้อมูลครู  นักเรียนและห้องเรียน 

ตำรำงที่ 5 จ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
ระดับชั้น จ านวน 

      ม.1 3,910 
      ม.2 3,769 
      ม.3 3,655 

รวม (นร. ม.ต้น) 11,335 
      ม.4 3,090 
      ม.5 2,811 
      ม.6 2,470 

รวม (นร. ม.ปลาย) 8,371 
รวม (นร. ม.ต้น + นร. ม.ปลาย) 19,750 

ห้องเรียน ม.ต้น 315 
ห้องเรียน ม.ปลาย 420 

รวมห้องเรียน (ม.ต้น + ม.ปลาย) 555 
ครู ๙๙๕ 

                                                                          ข้อมูลระบบ DMC  ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 
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9. อัตราส่วน ครู : นักเรียน และ ห้องเรียน : นักเรียน 

   
10. ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
กลุ่มสาระ 

ระดับ 
ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
2561 2562 2563 ผลต่าง +/- 

1. ภาษาไทย 54.29 52.86 53.91 51.92 - 1.99 

2. คณิตศาสตร์ 25.46 28.01 24.49 21.74 - 2.75 
3. วิทยาศาสตร์ 29.89 35.19 29.44 28.47 - 0.97 
4. ภาษาอังกฤษ 34.38 27.99 30.92 29.44 - 1.48 

 เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 36.01 36.01 34.69 32.89 - 1.8 
  

 ตารางที่ 7 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
กลุ่มสาระ 

ระดับ 
ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
2561 2562 2563 ผลต่าง +/- 

1. ภาษาไทย 44.36 43.79 39.83 39.01 - 0.82 
2. คณิตศาสตร์ 26.04 25.46 20.80 19.82 - 0.98 
3. วิทยาศาสตร์ 32.68 28.54 27.32 28.70 + 1.38 
4. สังคมศึกษา 35.93 33.34 33.68 33.71 + 0.03 
5. ภาษาอังกฤษ 29.94 27.27 24.98 22.93 - 2.05 

 เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 33.79 31.68 29.32 28.83 - 0.48 

                                            1:3๖ 

                                            1:2๐ 



๙ 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR)  
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด  จ านวน 25 โรงเรียน 
ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โดยหน่วยงานต้นสังกัดมีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพ จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 

ดี 8 32.00 

ดีเลิศ 15 60.00 

ยอดเยี่ยม 2 8.00 

รวม 25 100 
                                                                                                   ขอ้มูล ณ วันที่ 30 พฤษภำคม 2564 
 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบท่ี 4  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ เข้ารับการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบที่ 4  

 

การประเมิน จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 
ได้รับประเมิน 14 56.00 

ยังไม่รับการประเมิน 11 44.00 
รวม 25 100.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 
ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 



๑๐ 
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ตารางที่ 10 การเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 1,737 71.5๐ 
ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา 246 10.1๐ 
ศึกษาต่อในสถาบันทหาร พยาบาล 15 0.6๐ 
ศึกษาต่อในสถาบันอื่น ๆ  227 9.3๐ 
ค้าขาย ธุรกิจ งานบริการ 30 1.2๐ 
ภาคการเกษตร 20 0.8๐ 
ภาคอุตสาหกรรม 60 2.5๐ 
รับจ้างท่ัวไป 91 3.7๐ 
ไม่ประกอบอาชีพ และไม่ศึกษาต่อ 4 0.2๐ 

รวม 2,430 ๑๐๐.๐ 
                                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภำคม 2564 

 
13. โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา 
 โรงเรียนในโครงการขับเคล่ือนภารกิจเร่งด่วนเพื่อรองรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตาม
ประเด็นปฏิรูปการศึกษา (ในกรอบ 11 นโยบาย) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีโรงเรียนในโครงการ ดังนี้  

ตารางที่ 11 จ านวนโรงเรียนในโครงการขับเคล่ือนภารกิจเร่งด่วนเพื่อรองรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ท่ี โครงการ จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
1 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
2 การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา  ๕ ๒๐.๐๐ 
3 การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
4 ศตวรรษท่ี 21  ๑๐ ๔๐.๐๐ 
5 ทวิภาคี-ทวิศึกษา ๔ ๑๖.๐๐ 
6 โรงเรียนประชารัฐ  ๔ ๑๖.๐๐ 
7 เศรษฐกิจพอเพียง ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

8 วิถีพุทธ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

9 ห้องเรียนพิเศษ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

10 สุจริต ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

                                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 
 
 
 
 



๑๑ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑.วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เป้าหมาย 

๑. ความม่ันคง 
๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ   

ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และการเมือง 

๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ท่ีเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและท่ียืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่อง
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ เข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 

๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มี งานและรายได้ ท่ีมั่นคงพอเพี ยงกับการด ารงชีวิต มี ท่ี อยู่ อาศัย  
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

๑.๕ ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

๒. ความม่ังคั่ง 
๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง  ความเหล่ือมล้ า

ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแช่งชันสูง สามารถสร้างรายได้ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ สร้าง

ฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญ ของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า
การลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญใบระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่าง    
มีพลัง 

๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 



๑๒ 
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๓. ความยั่งยืน 
๓.๑ การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งเป็น

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม จนเกินความสามารถในการ
รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม      
มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๓ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค ์  

๑. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
๒. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
๓. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
๔. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒5๖1 – ๒๕80) มี ๖ ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑.๓ การรักษาความมั่น คงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายกึ่งทะเล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒.๔ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
 ยุทธศาสตร์ที ๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๑ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5.๑ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖.๑ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖.๔ การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖.๔ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๔ ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ ประเทศไทยให้เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศใน
ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการท่ีส าคัญ คือ 

๑) ยึด “หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิตอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการ

บริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตท่ีดีและมีความสุข และอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี ส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้  มีความรู้ 

มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี'รับผิด'ชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคน ทุกช่วงวัยและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ ใช้ประโยชน์ และอยู่กับ ส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี” 
มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศ

ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ
พจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

๔) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๔๗๙” 
ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุ ใน ๕ ปีแรกและ

เป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิต

ภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปญัญาและนวัตกรรม” 
๖) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

เป้าหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมท่ีดีมีจิตสาธารณะ    

และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 



๑๔ 
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๓. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความ
มั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๔. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

๕. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคี    
การพัฒนา 

๖. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๗. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ  ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้าน การค้า         
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย 

๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมมีความ
เป็น พลเมืองต่ืนรู้มีความสามารถในการปรับตัว ได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

๒. ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน ทุกคนมีโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  

๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล           
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถ ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดีจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน รายได้เติมท่ีมี
มูลค่าเพิ่ม สูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ขั้นสูงใหม่  ๆท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และชุมชน รวมท้ัง
กระจายฐานการผลิตและการให้บริการ สู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมี เสถียรภาพ 

๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนา ให้มี

สุขภาพกายและใจท่ีดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม ส่วนรวม          
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม
ท่ีเข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้
มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ  

 
 



๑๕ 
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๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
 

๒. เป้าหมายและตัวชีวั้ด  
๒.1 เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มขึ้น  
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น  
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 

ตัวช้ีวัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท้อนการมีคุณธรรม  จริยธรรม 
เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
      ตัวช้ีวัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น  
      ตัวขี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวขี้วัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐ มี คะแนน EQ  
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

เป้าหมาย ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐  
ตัวช้ีวัด ๓.๒ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น  
ตัวช้ีวัด ๓.๓ การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๕  

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

3.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม 
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม  
๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์   

มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
๑) ปรับกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ พัฒนาการของ

สมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์       
ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 



๑๖ 
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๒) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและ ทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม         
การวางแผนชีวิต 

๓) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึกทักษะอาชีพ ให้พร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน 

๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๓.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและ สามารถ

กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะ ทางวิชาชีพให้
เช่ือมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูง ใจให้ สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพ เข้าร่วมระบบ       
ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เล้ียงให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียน
การสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

๓.๓.3 จัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ส่ือสาร เคล่ือนท่ี
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ ภาคเอกชน 
ผลิตหนังสือ ส่ือการอ่านและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

๓.๓.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมท้ังส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๓.4 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
๓.4.1 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมท้ัง

สนับสนนุให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นท่ี   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การศึกษา

และ สาธารณสุขรวมท้ังการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง จากท่ีได้
ขับเคล่ือนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะ
แรงงาน และการใช้นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๒ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง  

๒. เป้าหมายและตัวชีวั้ด 
เป้าหมายท่ี ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวช้ีวัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ ๙๐ โดยไม่

มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นท่ี  
ตัวช้ีวัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับขั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ มี

จ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นท่ี และภูมิภาคลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนา 



๑๗ 
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๓.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง บริการ ท่ีมีคุณภาพ
ของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในด้านการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และ
สวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับ     
รายได้ โดย 

๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัวพื้นท่ี และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนท่ีอาศัยในพื้นท่ี
ห่างไกลท่ีครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา  การปรับปรุงระบบคัด
กรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อ
ระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ใหเ้ด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

๓.๒ การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 

๓.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
ระหว่างพื้นท่ี โดย  

๑) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นท้ังมาตรการ
ท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพท่ีชัดเจนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู  

๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษาโดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามา
ประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  

๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

๓.๒.2 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมท้ังส่งเสริมบทบาท ของกลุ่ม
ข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ได้แก่ การสร้างความมั่นคง

ของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม  

๑. วัตถุประสงค์ 
     ๑.๓ บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
และระบบนิเวศ  
โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของ

ประเทศ และแก้ไขปญัหาวิกฤตหมอกควัน 
ตัวช้ีวัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๗๕ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนท่ีได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตราย
ท้ังหมดเข้าสู่ระบบการจัดการท่ีถูกต้อง  



๑๘ 

 

  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.1 แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศขยะน้ าเสียและของเสียอันตราย

ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสร้างคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับ
ประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

       ๓.1.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นท่ีวิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก
ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพี่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมท้ังสร้างวินัยคนใน
ชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพี่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐาน ของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผล
กระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า  

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมท้ังป้องกันปัญหาภัยคุกคามท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
๑.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง 

และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคาม ท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่น  ๆ
๑.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและ

ผลประโยชน์ของชาติ 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๑.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น  
ตัวช้ีวัด ๑.๒ จ านวนกิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น  

 เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษา
และการประกอบอาชพีที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด ๓.๒ รายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน 

มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ  ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ตัวช้ีวัด ๔.๔ จ านวนคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนา 
     ๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

๓.๑.๑ สร้ างจิตส านึ กของคนในชาติให้ มี ความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมท้ังก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระท าท่ีมี
แนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 



๑๙ 
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๓.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง     
โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง ความคิดและอุดมการณ์
ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

๓.๑.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข แนวทาง
สันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีบนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธ์เพื่อขจัดความ
ขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมท้ังสร้างโอกาสใน  การพัฒนา เศรษฐกิจและความเป็น
ธรรมทางสังคมในพื้นท่ี 

๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม ท้ังการทหาร
และภัยคุกคามอื่น  ๆ

๓.๒.๑ ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังระดับภูมิภาคและพหุภาคี    
เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปล่ียนและเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
และร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่น
ฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง และสถานการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น  ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
เป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัย

สนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายท้ังการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประขาชน  มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ 
และแบ่งภารกิจรับผิดขอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบ
เป้าหมายอนาคตในปี ๒๕๗๙ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้มาตรฐานสากล  
๑.๒ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
๑.๓ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

แก่ประชาชน  
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายท่ี ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด ๓.๑ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 40 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว 

มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
๓.๑.๑ ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นให้

ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
๓.2 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๓.2.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 



๒๐ 
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๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติ เชิงบวก 
รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึก  ความซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัย กลไก
ทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทาง การเมืองปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ภาคเอกชน และ
ส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทาง การเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าท่ี
ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวล จริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท า
อย่างจริงจัง 

3) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน 
๓.5.๒ ป้องกันการทุจริต 

1) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต
และประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

2) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็น หน่วยงาน
หลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมี
กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม

และความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออ านวยท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า  ให้สนับสนุน

การสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายท่ี ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๑.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัย

พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด ๑.๔ จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐0๐ คน  
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

๓.๑.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยี
เพื่ อผู้สูงอายุ  เทคโนโลยีทางการแพทย์  (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน  



๒๑ 
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๓.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๓.2.๑ ด้านบุคลากรวิจัย 
๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ

โดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  

๒) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อใช้เป็นแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้น
การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังความเป็นพลวัตร เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของ การพัฒนาการศึกษาใน ๕ ประการ ได้แก่ 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ใบระยะ ๑๕ ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒5๗๙ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
ปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติจะ

ประสบผลส าเร็จตามท่ีระบุไว้ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการ



๒๒ 
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ทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ สนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง  ๆอย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นท่ีการจัดระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

๒. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผน  ๆของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
เพื่อให้การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์และแนว ทางการพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้ เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมี
ระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัดการศึกษาโดย
ทุกภาคส่วนของสังคม ท่ีมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

๔. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี ให้ยึดแผนงานโครงการและเป้าหมายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
แผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเปา้หมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
ช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

๕. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี ความชัดเจน
ในด้านบทบาท หน้าท่ีและการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมท้ังการปรับ
ระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

๖. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของ
ผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

๗. การปฏิรูป ระบบทรัพยากรและการเงิน เพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินในการก ากับการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 

๖. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการ

ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากับเพื่อเป็นแนวทางในการ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาให้ให้เกิดความเช่ือมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคมโดยมอบหลักการท างาน นโยบายหลัก 
และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

๑. หลักการท างาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ ดังนี้ 
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ท้ังในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ ตรวจสอบจากภาคส่วน

ต่าง  ๆ
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการ ตามภารกิจของตนด้วย

ความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 
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U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่ งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และ
ประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียน มีวิธีคิดและทักษะท่ี
เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษท่ี ๒๑ ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจในความเป็นไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ท้ังในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) ได้แก่ ส่ิงจ าเป็นและส่ิง
อ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ าของโอกาสในการศึกษาและในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ 
แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง  ๆท่ีทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อม ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 

๒. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง ๑๒ ข้อ ดังนี้ 
ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลกใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
ข้อ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ท้ังด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษา
และดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้ส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับ
ผู้เรียน 

ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
ท่ีสามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์     
และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาให้
มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติท่ีได้รับการปรับปรุง เพื่อก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการ
จัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้     
และทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุก
ระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ  กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 
และส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 

ข้อ ๗ การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ      
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษาและการ
อาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิง
อาเซียนได้ 

ข้อ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัยตาม
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พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  

ข้อ ๙ การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา
ผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ ๑๑ การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน          
ได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ต่อการเตรียม
ผู้เรียนไทยให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และความสามารถใน
การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของสถานศึกษา และปัญหาความเหล่ือมล้ า
ของโอกาสในการศึกษา ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

๓. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
๑) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและ
จิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
สังคม 

๒) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก 
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 

๓) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

๔) ขับเคล่ือนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา และตามบริบทของพื้นท่ี 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย 
สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

๕) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๖) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานเหมาะสม  และเต็มตามศักยภาพต้ังแต่วัยเด็ก
จนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
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๗) การจัดการศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักด์ิศรี เท่าเทียมกับผู้อื่น
ในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

๗. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒5๖๔) 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๕๖๔)   

โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน และสอดคล้อง กับทิศทางการ
พัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ.๒๔๖0 - ๒๕๖4) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 

พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา

ประเทศในอนาคต 
๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
๔. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
๒. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบ

ระดับชาติ 
๓. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
๔. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
๖. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ ๑๔- ๔๙ ปี  
๗. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
๘. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๔-๑๗ ปี  
๙. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
๑๐. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 
๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 



๒๖ 
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5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๘. ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พร้อมท้ังขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  
เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ 
 2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร 
 3. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
  1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 
 เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้ก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้สังคมไทยต้อง
ปรับเปล่ียนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการให้มีความ
ปลอดภัยท้ังต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษา
ยกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE S) เป็นการศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังนี้ 
 ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง  ๆเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย โดย 
 - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 - ปรับเปล่ียน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลก ปรับเปล่ียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนท่ีมี
คุณภาพ 



๒๗ 
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 - เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จาก
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  ให้ครอบคลุมผู้เรียนท่ัวประเทศ 
 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 
 - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็น เพื่อท าหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผล
การพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามา
พัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตลอดเวลาผ่าน
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
 - ให้ ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
 - จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
9. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2566 

  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้มี
การพัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม
วัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี    
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้น
พื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 
และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี ้

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา     

จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความ
ถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบ
การศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
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2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต     
มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 

อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนบนฐานข้อมูล

สารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่

ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 น้อยกว่า 20 คน 

ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ี

ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม  ความคล่องตัว

ในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑0. ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายระดับภาคหลุดพ้นจากความยากจนสู่

เป้าหมายการพึ่งตนเอง 
เป้าหมาย 
 1. จ านวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายได้ท่ีเหมาะสม 
 2. มูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 
 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น 
 4. พื้นท่ีป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 
 5. ปริมาณการกักเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าใหม่เพิ่มขึ้น 
 6. คุณภาพส่ิงแวดล้อมดีขึ้น 
 
 



๒๙ 

 

  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

 

ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
3. มูลค่าการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
4. จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 
5. จ านวนพื้นท่ีป่าต้นน้ า 
6. สัดส่วนพื้นท่ีชลประทานและพื้นท่ีรับประโยชน์ของระบบชลประทาน 
7. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

จุดเน้นการพัฒนา 
ข. ๑. ด้านความม่ังคง  
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ข. ๑.๑ สนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (๑.๓.๓) ส่งเสริมการบริหาร จัดการแรงงาน
ต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบการจ้างแรงงาน ต่างด้าวให้ท างานถูกต้องตามกฎหมาย จัดระเบียบ
พื้นท่ี รวมท้ังสวัสดิการต่าง  ๆตามเกณฑ์พื้นฐานและแนวทางขั้นพื้นฐานในการดูแลแรงงานข้ามชาติ  
 ข. ๑.๒ สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดตามแนวชายแดนท่ีเป็นพื้นท่ี เสียงและในกลุ่มจังหวัดท่ีมีอัตราคดี ยาเสพติดสูง ได้แก่  กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการลักลอบน าเข้า
ส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย  
มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 

ข. ๑.๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑.๖.๑) 
สนับสนุนการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง อุทกภัย และภัย
พิบัติอื่น  

ข. ๑.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อจัดการปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของประชากรจากประเทศเพื่อน
บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  

ข. ๑.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อด ารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 

ข ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ  
มิติพื้นที่ (Area) 

ข. ๒.๑ พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ  
 ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอื่น ๆ  โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมท้ังขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 
โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบท่ีสมาชิกกลุ่มผลิตและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเอง สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออกจัดต้ังกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาด สี
เขียวในชุมชนและท้องถิ่น พร้อมท้ังส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ (๒.๗.๒.๑) 
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ข. ๒.๒ ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นท่ี โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ 
ไม้ดอกในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมท้ังส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ
คุณภาพสูงในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพื้นท่ี จังหวัดนครราชสีมา และอุบลราชธานี (๒.๗.๒.๒) 

ข. ๒.๓ สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ น าร่องในจังหวัดอ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ และ
ขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือ สหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง 
ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น มืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ๑ไร่ ๑ แสน และ เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริม การเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรท่ีประสบ
ความส าเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมท้ังส่งเสริม ตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น  และตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างท่ัวถึง (๒.๗.๒.๓) 

ข. ๒.๔ พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจรโดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และภาคอาหาร ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายระหว่างภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อมูลเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปท่ีมีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด 
(๒.๗.๒.๔) 

ข. ๒.๕ ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมท้ังพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ  โดยยกระดับผู้ประกอบการ สร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกับ ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ   เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (๒.๗.๒.๕) 

ข. ๒.๖ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจ จังหวัดขัยภูมิ 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดย เน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบใน
พื้นท่ี (๒.๗.๒.๖) 

ข. ๒.๗ เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และตอนล่าง 
โดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานโดยส่งเสริมให้ เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นท่ีท่ี
เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีท่ี ใช้งานได้ง่ายจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ชีวภาพและชีวมวล ท้ังในภาคการ ผลิตชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น (๒.๗.๒.๗) 

ข. ๒.๘ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นท่ี ท่องเท่ียวอารยธรรมขอมในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเท่ียววัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพในกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ท่องเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
นครราชสีมา ท่องเท่ียว ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการ ท่องเท่ียวท่ีมี
ความหลากหลาย ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว เพื่อให้
สามารถท่องเท่ียวได้ท้ังปีรวมท้ังพัฒนาเส้นทางการ ท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงในลักษณะเครือข่าย เพื่อกระจายนักท่องเท่ียวจาก
เมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น (๒.๗.๒.๘) 

ข. ๒.๙ พัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ส่ีเหล่ียมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย - 
อุดรธานี - หนองบัวล าภู - หนองคาย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเร่ง พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวแบบ
เช่ือมโยงพื้นท่ี และเช่ือมโยง กิจกรรมการท่องเท่ียวระหว่าง ภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น ท้ังในประเทศและประเทศเพื่อน
บ้านท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว (๒.๗.๒.๙) 

 



๓๑ 
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ข. ๒.๑๐ พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุนการบริการสุขภาพ
และศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง  พร้อมท้ังส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เช่ือมโยงระหว่างเมืองและระบบ
ขนส่งอื่น และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

ข. ๒.๑๑ พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีส าคัญ อาทิ เมืองหนองคายและบริเวณเมือง
ชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกล้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมืองบึงกาฬ โดยสนับสนุนให้
มีการจัดท าโครงการน าร่องท่ีใช้แนวทางการจัดรูปท่ีดินการผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

ข. ๒.๑๒ พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเท่ียว และการลงทุน 
เช่ือมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวสู่ท่าเรือน้ าลึกดานัง สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม โดยส่งเสริมและอ านวย ความสะดวกการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้สิทธิประโยชน์ใน
ระดับ เหมาะสมเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ในพื้นท่ี พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและด่านชายแดน พัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับ การพัฒนา และก าหนดการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อรองรับ
กิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมท่ี เกี่ยวข้อง สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดส้อม 
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนา บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 

ข. ๒.๑๓ พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนครพนม ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเท่ียวและการลงทุน 
เช่ือมโยงสู่ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ท่าเรือน ้าลึก หวุ่งอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ โดยส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน ให้ สิทธิประโยชน์ในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ด่านชายแดน 
พัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนา ก าหนดการใช้ประโยชน์ พื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นท่ี ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บริหาร
จัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง  

ข. ๒.๑๔ พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหนองคาย ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเท่ียว และการลงทุน 
เช่ือมโยงสู่แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดย ส่งเสริมและอ านวย ความสะดวกการลงทุนในพื้นท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้สิทธิประโยชน์ในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และด่านชายแดน รวมท้ังพัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนา  สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ี
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๒.๑5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (๒.๒.๑) โดยมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านเกษตร

แปรรูป พลังงานทดแทน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ และยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังสร้างนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี เพื่อรองรับ อุตสาหกรรม ๔ ด้าน (ด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก ยางพาราขั้นปลาย และวัสดุก่อสร้าง) 

ข. ๒.๑๖ สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ (๒.๒.๒) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติตามแนวชายฝังแม่น้ าโขง ๗ จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 

มุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี) โดยพัฒนาเป็นจุดหมายการท่องเท่ียวแห่งใหม่ด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม     



๓๒ 
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ท่ีมีอัตลักษณ์ และการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติจากความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเท่ียวของแต่ละจังหวัดเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นประตูสู่การท่องเท่ียวเช่ือมโยงเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านสู่ภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อสร้างรายได้แก่
ชุมชนผ่าน โครงการ OTOP Village 

๒) พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว อาทิ ถนน ทางจักรยาน ให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกันโดยน าร่องในจังหวัด
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร 

๓) พัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
หนองบัวล าภู 

ข. ๒.๑๗ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (๒.๒.๓) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก   

โคเนื้อ โคนม และหม่อนไหม  
๒) ส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์และการเล้ียงโคเนื้อไทยไปสู่การผลิต เพื่อโคท่ีมีคุณภาพและมูลค่าสูง อาทิ เนื้อวัว

โคราชวากิว เนื้อวัวสุรินทร์วากิว 
๓) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมตามแผนท่ีเกษตร (Agri-Map) เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยเฉพาะ

พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปท าเกษตรท่ีเหมาะสมหรือ เกษตรกรรมทางเลือก 
๔) เร่งรัดการจัดสรรท่ีดินท ากินในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินท ากินหรือมีท่ีดินท ากิน ไม่เพียงพอ 

ส าหรับพื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ียังไม่จัดสรร จ านวน ๒.๔ ล้านไร่ 
๕) ขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์และพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร ในจังหวัดยโสธร สนับสนุนเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ได้แก่ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ในภาคเกษตร ส่งเสริมและขยายผล เทคโนโลยีพลังงานเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ โรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ เตาประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตร 

๖) สนับสนุนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นโครงการน าร่อง Rice City เพื่อด าเนินการให้ครบวงจร  
๗) ส่งเสริมการปลูกและแปรรู ปยางพารา ในพื้ นท่ีกลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ๑ 

(จังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และหนองคาย) 
๘) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร นครราชสีมา และชัยภูมิ  
ข. ๒.๑๘ สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สู่สากล (๒.๓.๒) มุ่งเน้นการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเช่ือมโยงกับ วัฒนธรรมในพื้นท่ี ยกระดับอุตสาหกรรม
ส่ิงทอด้วยการใช้เทคโนโลยี ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มี มาตรฐาน รวมท้ังเพิ่มช่องทางการตลาดส าหรับสินค้า OTOP และกิจการ 
SMEs โดยส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 

ข. ๒.๑๙ สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๒.๔.๑) ดังนี้ 
๑) สนับสนุนการแปลงแผนและผังพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมท้ังการให้บริการด้านข้อมูลท่ีจ าเป็นแก่ นักลงทุน และ

การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการลงทุน และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

๒) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและการให้บริการ ด้านสังคมและความมั่นคง  ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด้านคมนาคม รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพของด่านศุลกากรพรมแดนมุกดาหาร ต าบลบางทราย
ใหญ่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย และด่านศุลกากรนครพนม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความสมดุลท้ังในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม รวมถึงสาธารณสุข
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ชายแดน สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัย สุขภาพท่ีเช่ือมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนการเป็นประตูเช่ือมโยงการค้า  

๓) สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ให้สามารถเข้ามาท างาน แบบไป - กลับ อย่างถูกกฎหมาย พัฒนาฝีมือแรงงาน บริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง และจัดระบบตรวจคนเข้าเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 

ข. ๒.๒๐ สนับสนุนการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (๒.๕.๑) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะ
ระบบราง ในการรองรับการขยายตัวของเมืองท่ีมีประชากรมากกว่า ๑ ล้านคน อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา เพื่อลดความ
แออัดของเมืองหลัก  

ข. ๒.๒๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (๒.๕.๔) ดังนี้  
๑) พัฒนาเมืองศูนย์กลางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม และอุบลราชธานี 
๒) สร้างและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติม เพื่อขยายการเข้าถึง การใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมให้ครอบคลุมท้ังภาค 
๓) พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno-Agri) เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart 

Farmer และส่งเสริมการท าเกษตรกรรมสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
๔) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 

โครงการ Start Up และโครงการยกระดับโอท็อป (OTOP Upgrade) 
5) พั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานและบริการด้ านแสงชินโครตรอน เพื่ อสนั บสนุ นการพั ฒนาประเทศ  

ด้านอาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และบริหารทางการแพทย์  

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๒.๒๒ สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน (๒.๓.๑) ดังนี้ 
๑) ยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีเป็น

ฐานรายได้ใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
๒) ยกระดับการศึกษาของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนา คุณภาพให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้มีผู้สนใจเห็นความส าคัญ และประโยชน์การศึกษาระดับวิชาชีพขั้นสูงและอาชีวศึกษา 
ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชน และหน่วยงาน ในต่างประเทศในการ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและทวิวุฒิ เพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกต่าง  ๆท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้เรียน  

๓) เร่งรัดการบริหารจัดการเพื่อผลักดันแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างท่ัวถึง  
ข. ๒.๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาความเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนกับนานาประเทศ 

(๒.๖.๑) ส่งเสริมความร่วมมือท้ังระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ อาทิความร่วมมืออนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงด้านการขนส่งและคมนาคม เพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อการค้า การลงทุน และ
การท่องเท่ียว 

ข. ๒.๒๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อพัฒนาสนามบินขอนแก่นและสนามบินบุรีรัมย์  ให้สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  

ข. ๒.๒5 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 
๑) พัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการท่องเท่ียว จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ ก ากับ ดูแลการใช้แรงงาน

ต่างด้าวในธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว รวมถึงอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว  
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๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการท่องเท่ียวของหน่วยงานในภูมิภาคให้สามารถ เช่ือมโยงข้อมูลและบูรณา
การกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  

ข. ๒.๒๖ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 
๑) พัฒนาการเช่ือมต่อทางหลวงแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีตามความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

สะดวก และปลอดภัย  
๒) ซ่อมบ ารุงเส้นทางคมนาคมหลักของภาคท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติและการขนส่งสินค้าให้

สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
ข. ๒.๒๗ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะพัฒนามาตรฐานการ

ให้บริการของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เข้มงวด ในการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าซาก หรือความผิด
ร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการท่ีมีคุณภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ ท่ีดีของ
ประเทศ 
  ข. ๒.๒๘ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะทางน้ า อบรมความรู้
ให้กับผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าท่ีประจ าเรือ ตลอดจนตรวจสอบ ความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ  

ข. ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มิติพื้นที่ (Area) 
ข. ๓.๑ พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะกล่ิน แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นท่ีเส่ียง อาทิ จังหวัด

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี โดยรณรงค์กระตุ้นการเรียนรู้ในการป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชนท้ังในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปล่ียน พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุก ก าจัดส่ิงปฏิกูลจากชุมชนบริเวณ    
รอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (๓.๖.๑.๑) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๓.๒ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง (๓.๒.๑) ดังนี้ 
๑) สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในระดับช้ัน

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และพัฒนา ครูผู้สอน เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

 ๒) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตลอดจน กระบวนการเรียน การสอนให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของภาค เพื่อตอบสนองความต้องการภาคการผลิต บริการ 
การตลาด และทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

๓) สนับสนุนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ลงสู่ท้องถิ่น ตามพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรินทรเทพยวรางกูร  
มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 

ข. ๓.๓ สนับสนุนการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี (๓.๔.๑) ดังนี้ 
๑) เร่งรัดและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขท้ังด้านการกระจายบุคลากร ทางการแพทย์เพื่อขยายโอกาส

การเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ไม่กระจุกตัว
แต่เฉพาะ ในเมืองส าคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
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๒) ส่งเสริมการป้องกันรักษาโรคไม่ติดต่อท่ีป้องกันได้ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิต โรคหัวใจ โรคเนื้องอก
ร้าย (รวมมะเร็ง) และโรคหลอดเลือดในสมอง ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัด
ขอนแก่น  

๓) ส่งเสริมการรณรงค์ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการต้ังครรภ์ โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร 
และลดอัตราการเสียชีวิตของทารก โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น สกลนครและอุบลราชธานี  

๔) ส่งเสริมหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) อย่างกว้างขวาง เพื่อลด   ความแออัดและ
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น  

ข. ๓.๔ สนับสนุนการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย(๓.๕.๑)สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางสังคม อาทิ 
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ให้คนในชุมชนต่อสู้กับปัญหาชีวิต ซึ่งน าไปสู่การลดปัญหา
การฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะ ในพื้นท่ีจังหวัดเลย มุกดาหาร นครราชสีมาและศรีสะเกษ รวมท้ังลดปัญหาการค้า และการเสพยา
เสพติด 

ข. ๓.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางวิชาการ ท่ีเหมาะสม
กับแต่ละชุมชน เพื่อการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทาง
การศึกษา  

ข. ๓.๖ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อเร่งรัดการด าเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ สถานพยาบาล 

ข. ๔. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ข. ๔.๑ สนับสนุนการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (๔.๓.๑) ดังนี้ 
๑) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมท้ัง

แก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดบริการด้าน
สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ  

๒) เร่งส่งเสริมการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ตลอดจนบริการขั้นพื้นฐานสอดคล้อง
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ  

๓) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ส าหรับรองรับผู้สูงอายุในชุมชน 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๔.๒ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (๔.๑.๑) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดภาวะหนี้สินในครัวเรือนของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างท่ัวถึง  

๒) ส่งเสริมการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกภายในเมือง  และชุมชนตามหลักการออกแบบโดยค านึงถึงการใช้งาน
ท่ีคุ้มค่าและสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรมและท่ัวถึงส าหรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design) 

ข. ๔.๓ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 
๑) จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพ

ท่ีดีของผู้สูงอายุท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สร้างคุณค่าทางภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับ 

๒) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
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ข. ๕. ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
มิติพื้นที่ (Area) 

ข. ๕.๑ พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุง อ่างเก็บน้ า 
หนอง และฝายท่ีมีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณ การกักเก็บในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคัญของภาค (๕.๗.๒.๑) 

ข. ๕.๒ พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ าเลย แม่น้ าชี แม่น้ ามูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง)  อ่างเก็บน้ า 
ฝาย แหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและในพื้นท่ีการเกษตร โดยจัดหาพื้นท่ี เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาระบบส่งน้ า
และการกระจายน้ าให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมท้ังพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม (๕.๗.๒.๒) 

ข. ๕.๓ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าต้นน้ าของ
จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยก าหนดและท าเครื่องหมาย แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพื้นท่ีป่านอก
เขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป่องกัน การบุกรุก เพื่อรักษาพื้นท่ีป่าต้นน้ า และ
ป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน อนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ า ตลอดจนส่งเสริมป่าชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้
อย่างยั่งยืน (๕.๗.๒.๓) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๕.๔ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (๕.๒.๑) ดังนี้ 
๑) เพิ่มพื้นท่ีชลประทานโดยการจัดหาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ - กลาง ตามศักยภาพของลุ่มน้ า จัดระบบการผันน้ า

ระหว่างอ่างเก็บน้ าในลักษณะอ่าวพวง ก่อสร้างแหล่งน้ าไร่นา นอกเขตชลประทาน กระจายแหล่งน้ าและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ า โดยใช้ศักยภาพจากแม่น้ าโขง 

๒) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ าในชุมชนตามเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ  
๓) ปรับปรุงทางน้ า ทางผันน้ า พื้นท่ีรับน้ านอง พื้นท่ีแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียม ความพร้อมในการรับมือ

กับปัญหาอุทกภัย 
ข. ๕.๕ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม (๕.๔.๑) เร่งรัดให้มี

การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบโดยการรณรงค์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะตามประเภท ต้ังแต่ต้นทาง สามารถน ากลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า และก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๕.๖ สนับสนุนการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (๕.๑.๑) ดังนี้  
๑) รักษาความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน และฟื้นฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 

รวมถึงใช้ประโยชน์จากท่ีดินให้ถูกต้องตามศักยภาพ  
๒) บริหารจัดการท่ีดินราชพัสดุซึ่งยังไม่ได้ท าประโยชน์เพื่อเพิ่มโอกาสเกษตรกรยากจนให้มีท่ีดินท ากิน 
ข. ๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (๕.๓.๑) ส่งเสริมงานวิจัยพลังงานทดแทนตาม

บริบทของพื้นท่ี 
ข. ๕.๘ สนับสนุนการจัดการผลจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (๕.๕.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความ

พร้อมเพื่อรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว อาทิ สร้างเขื่อนกันคล่ืน-กันตล่ิง   
ขุดลอกร่องน้ า 

ข. ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  



๓๗ 
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มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๖.๑ สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๖.๖.๑) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จภายในพื้นท่ี

เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นประตูสู่เศรษฐกิจเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 
ได้แก่ มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 

๒) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการท่ีสะดวก ทันสมัย เข้าถึงง่าย            
ลดขั้นตอน ระยะเวลาและการใช้เอกสาร อาทิ การให้บริการด้าน E-Border Pass  
มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 

ข. ๖.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ (๖.๗.๑) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการด่านศุลกากรท่าล่ี ด่านศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย และด่านศุลกากร บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รวมท้ังด่านศุลกากร
และเขตการค้าชายแดนในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ 

11. ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ 
 วิสัยทัศน์ 
  “ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีนและท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง"  

พันธกิจ 
1. พัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปยางพารา และการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีให้ได้

มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการ

เจริญเติบโตของเมืองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
4. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
             ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยกระดับความสามารถของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดให้เป็นองค์กรท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) 
             ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เพิ่มความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
             ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ 
             ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การบูรณาการและการบริหารเครือข่ายในทุกภาคส่วน 
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   ความเชือ่มโยงระหว่างแผนนโยบายส าคัญ กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการของ สพม.บึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ๒๕๖๙ 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
พ.ศ. 2561 - 2580 

1. ความมั่นคง 

2. สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3. พัฒนา/เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

1. ประเด็นความมั่นคง 

9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

10. ประเด็นการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

4. สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม 

5. สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดลอ้ม 

6. ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2560 -2579 

1. การจัดการศกึษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

2. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย นวัตกรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้

นโยบาย สพฐ. 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565- 2566 

1. ด้านความปลอดภัย 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สพม.บึงกาฬ งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 - 2566 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการ   

2. พัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. ด้านโอกาส 

17. ประเด็นความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

18. ประเด็นการเติบโตอย่างย่ังยืน 

20. ประเด็นการบรกิารประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

21. ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

23. ประเด็นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

3. การพัฒนาศักยภาพคน 
ทุกชว่งวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

4. การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

5. การจัดการศกึษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดลอ้ม 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบรหิารจัดการศกึษา 

3. ด้านคุณภาพ 

4. ด้านประสทิธิภาพ 

3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   

4. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายความร่วมมือ 

13. ประเด็นการสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะทีด่ ี
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 ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

 

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าท่ีจัดท านโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น และเช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
และเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ คือ  

วิสัยทัศน ์
 “ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  สืบสานศาสตร์พระราชา  
ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมน าสู่การศึกษาท่ียั่งยืนในศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมท่ีสอดคล้องและรองรับต่อ

การเปล่ียนแปลงของโลก 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
4. พัฒนาเขตพื้นท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่หลักธรรมาภิบาลสืบสานศาสตร์พระราชา ตามหลัก

ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ ์
        กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ  
 กลยุทธ์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือ  

เป้าประสงค ์
1. เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง และ

มาตรฐานวิชาชีพ 
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3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

4. เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คู่หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์น าไปสู่แนวทางการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ   

1.1 สนับสนุนส่งเสริมเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ  

1.2 ด าเนินการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทุกมิติ โดยบูรณาการและน ารูปแบบประชารัฐมาใช้
อย่างเต็มศักยภาพ  

๑.๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๑.๔ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและน าระบบการนิเทศการศึกษาครบวงจรต่อเนื่องท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.1 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูแกนน าครูต้นแบบตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

2.2 สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  

2.3 ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการจัดการ
เรียนรู้  

2.4 ส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความมั่นคงและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในวัยเรียนได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและจิตสาธารณะมีความเป็นพลเมืองท่ีดีปลูกฝังและส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย  
3.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานสากลมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียน กลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษและกลุ่มย่อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือ 
4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาโดยการบูรณาการทุกภาคทุกมิติ น ารูปแบบประชารัฐมาใช้ อย่าง

เต็มศักยภาพ  
4.2 สนับสนุนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการประเมินผลการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีมาตรฐานและ

หลากหลาย  
4.4 ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรมและให้บริการอินเตอร์เน็ตในการบริหารและจัดการศึกษาอย่าง

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

 

ตัวชี้วัด  

  1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

  3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีจัดกรศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ  
5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และระดับประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก 
   7. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีน าผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 
    8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่การเป็นแกนน า ต้นแบบตาม
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

9. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
10. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใช้วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐานในการ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
12. ร้อยละของครูและบุคลารกรทางศึกษาท่ีน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
13. ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
14. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
15.  ร้อยละของผู้เรียนวัยเรียนได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

  16. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 
17. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
18. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

    19. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551  ปรับปรุง 2560และหลักสูตรมาตรฐานสากล 

  20. ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
    21. ร้อยละของสถานศึกษท่ีสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาโดยการบูรณาการทุกภาค ทุก
มิติ น ารูปแบบประชารัฐมาใช้ 
    22. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ท่ีโรงเรียนสร้างเครือข่ายและท าข้อตกลงกันกับชุมชน ท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน 

  23. ร้อยละของการบริหารองค์กรตามหลักธรรมภิบาลท่ีมีมาตรฐานและหลากหลาย 
  24.ร้อยละสถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้บริหาร ครู ผู้เรียนให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 

   2 5 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  แ ล ะ ผู้ เรี ย น ท่ี ส ร้ า งแ พ ลต ฟ อ ร์ ม ก าร เรี ย น รู้ ดิ จิ ทั ล
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ทิศทางการพัฒนาการศกึษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ (พ.ศ. 2565 - 2569)  

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

“ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำบึงกำฬ  จัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน
ระดับสำกลบนพื้นฐำน ของควำมเป็น
ไทยเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  สืบ
สำนศำสตร์พระรำชำ  ก้ำวหน้ำด้วย
นวัตกรรม  น ำสู่กำรศึกษำท่ียั่งยืนใน
ศตวรรษ   ท่ี 21” 

 

1. การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการ 

1 พัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการการศึกษาให้มี
คุณภาพขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องและ
รองรับต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลก  
 

1. เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใน      การ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการ
บริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้นวัตกรรมการ
บริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล    
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีจัดกร
ศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ   

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการประเมิน
คุณภาพภายในระดับดีเลิศและระดับประเมิน
คุณภาพ 
ภายนอกระดับดีมาก 
7. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีน าผล
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมา
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ (พ.ศ. 2565 - 2569)  

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
“ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำบึงกำฬ  จัดกำรศึกษำ ขั้น
พื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน
ระดับสำกล  บนพื้นฐำนของควำมเป็น
ไทยเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  สืบ
สำนศำสตร์พระรำชำ  ก้ำวหน้ำด้วย
นวัตกรรม  น ำสู่กำรศึกษำท่ียั่งยืนใน
ศตวรรษ    ท่ี 21” 

 

2. การพัฒนาคุณภาพครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2.  พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 

2 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ  
 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นแกนน า ต้นแบบตาม 
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ใช้วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐานในการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
5. ร้อยละของครูและบุคลารกรทางศึกษาท่ี
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
6. ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนาวิทย
ฐานะในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

7. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับการ 
พัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 
 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ (พ.ศ. 2565 - 2569)  

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

  “ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ  
จัดกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำนอย่ำง
มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับ
สำกล  บนพื้นฐำนของควำม
เป็นไทยเป็นไปตำมหลักธรร
มำภิบำล  สืบสำนศำสตร์
พระรำชำ  ก้ำวหน้ำด้วย
นวัตกรรม  น ำสู่กำรศึกษำท่ี
ยั่งยืนในศตวรรษ    ท่ี 21” 

 

3. การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

3 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติและ
มาตรฐานสากลมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  

 

3 ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากลมี
คุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  
 

1. ร้อยละของผู้เรียนในวัยเรียนได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะ     อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ปรับปรุง 2560
และหลักสูตรมาตรฐานสากล 
๖.ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ (พ.ศ. 2565 - 2569)  

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

“ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำบึงกำฬ  จัดกำรศึกษำ ขั้น
พื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน
ระดับสำกล  บนพื้นฐำนของควำมเป็น
ไทยเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  สืบ
สำนศำสตร์พระรำชำ  ก้ำวหน้ำด้วย
นวัตกรรม  น ำสู่กำรศึกษำท่ียั่งยืนใน
ศตวรรษ    ท่ี 21” 

 

4. การพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และเครือข่าย
ความร่วมมือ 

4. พัฒนาเขตพื้นท่ีเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่หลัก
ธรรมาภิบาลสืบสานศาสตร์
พระราชาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4 เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้คู่หลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษท่ีสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา   โดย
การบูรณาการทุกภาค ทุกมิติ        น ารูปแบบ
ประชารัฐมาใช้ 
2. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ท่ี 
โรงเรียนสร้างเครือข่ายและท าข้อตกลงกันกับ
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน 
3. ร้อยละของการบริหารองค์กร 
ตามหลักธรรมภิบาลท่ีมีมาตรฐานและ
หลากหลาย 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนา 
ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนให้สามารถ   สร้าง
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
5. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและผู้เรียน     ท่ี
สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
 
 
 
 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน ดังนี้ 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 

 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 256๘ 256๙ 
1.1 สนับสนุนส่งเสริมเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาใช้ 
      เทคโนโลยีนวัตกรรมในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา 
      สู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการ 
บริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

80 85 90 95 100 

1.2 ด าเนินการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทุกมิติ 
      โดยบูรณาการและน ารูปแบบประชารัฐมาใช้อย่างเต็ม 
      ศักยภาพ 

ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีจัดกรศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ  

80 85 90 95 100 

1.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
       ท่ีเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายนอกอย่างมี 
       ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

80 85 90 95 100 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ดีเลิศ และระดับประเมินคุณภาพ 
ภายนอกระดับดีมาก 

80 85 90 95 100 

1.4 ติดตามตรวจสอบประเมินผลและน าระบบการนิเทศ 
      การศึกษาครบวงจรต่อเนื่องท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีน าผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

80 85 90 95 100 

 
  

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

2. การพัฒนาคณุภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
2.1 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      สู่ความเป็นครูแกนน า ครูต้นแบบตามมาตรฐานวิชาชีพ  

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ    การพัฒนา
สู่การเป็นแกนน า ต้นแบบตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

80 85 90 95 100 

ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

80 85 90 95 100 

ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

80 85 90 95 100 

ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่ง
ท่ีสูงขึ้น 

80 85 90 95 100 

2.2 สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้วิจัย 
      นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการจัด 
      การเรียนรู้  

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใช้วิจัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเป็นฐานในการกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

80 85 90 95 100 

2.3 ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ให้น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละของครูและบุคลารกรทางศึกษาท่ีน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

80 85 90 95 100 

2.4 ส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ให้มีความมั่นคงและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับการ 
พัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

80 85 90 95 100 

 
 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 
3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในวัยเรียนได้รับโอกาสและบริการ 
      ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

ร้อยละของผู้เรียนในวัยเรียนได้รับ 
โอกาสและบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

80 85 90 95 100 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

80 85 90 95 100 

3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและจิตสาธารณะมีความเป็น 
      พลเมืองท่ีดีปลูกฝังและส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย  
 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้วินัย
และจิตสาธารณะมีความเป็นพลเมืองท่ีดีปลูกฝังและส่งเสริม
วิถีประชาธิปไตย 

80 85 90 95 100 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

80 85 90 95 100 

 3.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
       และมาตรฐานสากลมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 

80 85 90 95 100 

3.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียน กลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษและ 
      กลุ่มด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

80 85 90 95 100 

 

 

 
 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

4. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือ 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาโดยการ 
      บูรณาการทุกภาคส่วนทุกมิติ น ารูปแบบประชารัฐมาใช้ 
      อย่างเต็มศักยภาพ 
  

ร้อยละของสถานศึกษท่ีสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาโดยการบูรณาการทุก
ภาคส่วนทุกมิติ น ารูปแบบประชารัฐมาใช้ 

80 85 90 95 100 

4.2 สนับสนุนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ท่ีโรงเรียนสร้างเครือข่ายและท า
ข้อตกลงกันกับชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน 
 

80 85 90 95 100 

4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการประเมินผลการบริหาร 
      องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีมาตรฐานและหลากหลาย  

ร้อยละของการบริหารองค์กรตามหลักธรรมภิบาลท่ีมี
มาตรฐานและหลากหลาย 
 

80 85 90 95 100 

4.4 ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรมและให้บริการ 
      อินเตอร์เน็ตในการบริหารและจัดการศึกษา 
      อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนให้
สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
 

80 85 90 95 100 

ร้อยละของผู้บริหาร ครูและผู้เรียนท่ีสร้างแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ดิจิทัล 
 
 

80 85 90 95 100 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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 ส่วนที่ 4 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน ดังนี้ 

 นโยบาย สพฐ. (1 ด้านความปลอดภัย) 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.บก 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ฐานข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
    เพศวิถีศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้สุข 
    ภาวะเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 

4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
โดยการบูรณาการทุกภาค ทุกมิติ น ารูปแบบประชารัฐมาใช้ 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

2. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานการป้องกันและ 
    แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

    

      2.1 กิจกรรมขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
            การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            ในสถานศึกษา  

3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

      2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนน า  
           TO BE NUMBER ONE 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

      2.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายลูกเสือ  
            เนตรนารีแกนน าต้านยาเสพติดใน 
            สถานศึกษา 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

      2.4 กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ -           
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.บก 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ฐานข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

มัธยมศึกษาบึงกาฬ  
      2.5 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
            ต้านยาเสพติด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
            มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

      2.6 กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   3 ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเอง 
    จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่และโรคอุบัติใหม่  
    หรืออุบัติซ้ า 

3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์          ตาม
หลักสูตร 

25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

 

4. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝังเด็ก 
    และเยาวชนไทย สร้างวินัยจราจร (ภายใต้โครงการ 
    สถานศึกษาปลอดภัย) 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคาร 
      สถานท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
      บึงกาฬ 

4 ร้อยละของการบริหารองค์กรตามหลักธรรมภิบาล          ท่ีมี
มาตรฐานและหลากหลาย 

สพม.บึงกาฬ กลุ่มอ านวยการ 

 

รวม (1. ด้านความปลอดภัย) จ านวน  ๕  โครงการ รวม 10 กิจกรรมย่อย 
 
 
 
 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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นโยบาย สพฐ. (2 ด้านโอกาส) 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.
บก 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ฐานข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมโอกาสผู้เรียนใหไ้ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการศึกษาต่อ 

    

1.1 กิจกรรมเด็กดีมีท่ีเรียน การส่งเสริมนักเรียน          ผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา 

3 ร้อยละของผู้เรียนทุกคนในวัยเรียนได้รับโอกาสและบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

๑.2 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน  3 ร้อยละของผู้เรียนทุกคนในวัยเรียนได้รับโอกาสและบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

1.3 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการคัดเลือก
นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

3 ร้อยละของผู้เรียนทุกคนในวัยเรียนได้รับโอกาสและบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

 2. โครงการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21     

     2.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกการบริหารจัดการ
ขยะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการประกวดโรงเรียน
ต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 

3 ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ สู่การ
ประกอบอาชีพท่ีใช่ 

4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา   
โดยการบูรณาการทุกภาค ทุกมิติ น ารูปแบบประชารัฐมาใช้ 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

 
2.3 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าสู่การ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
3 ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.
บก 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ฐานข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
3. โครงการด าเนินการขับเคล่ือนและขยายผล การด าเนินงาน
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน 

3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. โครงการการลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน 3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและยกระดับ
คุณภาพส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

    

 5.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองสิทธิเด็ก 

3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

      ๔.2 กิจกรรมการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาส าหรับ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

3 ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษและด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางศึกษาท่ีน้อมน าศาสตร์ 
พระราชาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 
 

รวม (๒ ด้านโอกาส) จ านวน 6 โครงการ 11 กิจกรรม 
 
 
 
 
 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
 



54 

 

 

นโยบาย สพฐ. (๓ ด้านคุณภาพ) 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
สพม.
บก 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ฐานข้อมูล
ตัวชี้วัด กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนาและ 
    พระมหากษัตริย์  และจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางศึกษาท่ีน้อมน าศาสตร์ 
พระราชาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

สพม.บก กลุ่มอ านวยการ 

 
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา   ภิบาล     

2.1 กิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางศึกษาท่ีน้อมน าศาสตร์ 
พระราชาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

สพม.บก กลุ่มอ านวยการ 

 
    2.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม 
กิจกรรมสภานักเรียน และการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน 

3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 25 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ 

 

    2.3 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ         ธรร
มาภิบาลในองค์กร 

4 ร้อยละของการบริหารองค์กรตามหลักธรรมภิบาล            ท่ีมี
มาตรฐานและหลากหลาย 

สพม.บก. กลุ่มนิเทศฯ 

 
    2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ          ธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา 

4 ร้อยละของสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาล  ท่ีมีมาตรฐานและ
หลากหลาย 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

 
3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางศึกษาท่ีน้อมน าศาสตร์ 

พระราชาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

 
4. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนา 
    คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ    เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
สพม.
บก 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ฐานข้อมูล
ตัวชี้วัด กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

    จังหวัดบึงกาฬ  
5. โครงการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21     

5.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี 21 

3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ราย
หน่วย 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

 
5.2 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน          

ตามแนวภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทักษะชีวิต การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และอาชีพในอนาคต 

3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ราย
หน่วย 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

 

     5.3 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการประเมิน PISA 

3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ราย
หน่วย 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

1 ๑. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมกีารประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการประเมินคุณภาพภายในระดับ ดี
เลิศ และระดับประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

 

7. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ปรับปรุง 
2560และหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร     
8.๑ กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ท่ัวไปและผู้ก ากับลูกเสือ
1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่การเป็น

แกนน า ต้นแบบตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
25 โรงเรียน  

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
 



56 

 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
สพม.
บก 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ฐานข้อมูล
ตัวชี้วัด กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น   (S.S.B.T.C) กลุ่มส่งเสริมฯ 

8.2 กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ  
(Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา    สู่การ
เป็นแกนน า ต้นแบบตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

25 โรงเรียน  

กลุ่มส่งเสริมฯ 

 

8.3 กิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับ บัญชา
ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่การเป็น
แกนน า ต้นแบบตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

25 โรงเรียน  

กลุ่มส่งเสริมฯ 

8.4 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการเงินและพัสดุ 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่การเป็น
แกนน า ต้นแบบตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

25 โรงเรียน กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

 
8.5 กิจกรรมส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้าราชการ และ

ลูกจ้าง ประจ าเกษียณอายุราชการ 
2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่การเป็น

แกนน า ต้นแบบตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
25 โรงเรียน กลุ่มบริหารงาน

การเงินฯ 

8.๖ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขต             
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา    สู่การ
เป็นแกนน า ต้นแบบตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

สพม.บก  

กลุ่มอ านวยการ 

8.๗ กิจกรรมการพัฒนาครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

2 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วยได้รับการการอบรมตามต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

สพม.บก 
25 โรงเรียน 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 

8.๘ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

สพม.บก 
25 โรงเรียน 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
สพม.
บก 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ฐานข้อมูล
ตัวชี้วัด กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

8.๙ กิจกรรมการพัฒนาพนักงานราชการครูอัตราจ้าง และ
เจ้าหน้าท่ีธุรการในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

2 ร้อยละของพนักงานราชการครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าท่ีธุรการใน
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

สพม.บก 
25 โรงเรียน 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 

9. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

    

9.1 กิจกรรมส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

สพม.บก 
25 โรงเรียน 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 

9.2 กิจกรรมครูดีในดวงใจ 2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

สพม.บก 
25 โรงเรียน 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
9.3 กิจกรรมข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2 ร้อยละของข้าราชการพลเรือนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติใน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
สพม.บก 

25 โรงเรียน 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
9.4 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
สพม.บก 

25 โรงเรียน 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
9.5 กิจกรรมเสนอขอและจัดสรรเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติในระดับชาติ 

สพม.บก 
25 โรงเรียน 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
รวม  (3 ด้านคุณภาพ) จ านวน 9  โครงการ 26 กิจกรรม 

 
 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
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นโยบาย สพฐ. (4 ด้านประสิทธิภาพ) 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
สพม.
บก 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ฐานข้อมูล
ตัวชี้วัด 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสังกัด 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

สพม.บก กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. โครงการราชการใสสะอาด ปราศจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

4 ร้อยละของสถานศึกษท่ีสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
โดยการบูรณาการทุกภาค ทุกมิติ น ารูปแบบประชารัฐมาใช้ 

สพม.บก กลุ่มกฎหมาย    และ
คดี 

3.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

    

3.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่การเป็น
แกนน า ต้นแบบตามมาตรฐานต าแหน่ง 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

     3.2 กิจกรรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้การ
บริหารจัดการความรู้ 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใช้วิจัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเป็นฐานในการกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

     ๓.3 กิจกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด 

1 ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีน าผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

25 โรงเรียน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 

๓.4 กิจกรรมงานจ้างผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ 2 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ ได้รับการพัฒนาสู่การ
เป็นแกนน า ต้นแบบตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

25 โรงเรียน กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๒๕๖๙ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
สพม.
บก 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ฐานข้อมูล
ตัวชี้วัด 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

    

4.1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ 

1 ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีน าผลการติดตาม     
ตรวจสอบและประเมินผลมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

25 โรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน 

4.2 กิจกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

1 ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีน าผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

25 โรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน 

4.3 กิจกรรมซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

1 ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีน าผลการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

25 โรงเรียน กลุ่มอ านวยการ 

 
4.4 กิจกรรมขับเคล่ือนนโยบายตามความจ าเป็นเร่งด่วน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
1 ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีน าผลการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
25 โรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน 

4.5 กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยและน าผลงานวิจัยหรือ
วิธีปฏิบัติท่ีดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 ๑. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่าง ๆ  

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

 

๕. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 
 
 
 

๑. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 

รวม (4. ด้านประสิทธิภาพ) จ านวน ๕ โครงการ 12 กิจกรรม 
รวมทั้ง 4 ด้าน จ านวน ๒5 โครงการ ๔๔ กิจกรรม 

แผนพัฒ
นาคุณ
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ผู้รบัผิดชอบ กลยุทธ/์จุดเน้น 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ปีการศึกษา 2565 - 2569 

วิสัยทัศน ์
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย  เป็นไปตำมหลักธรรมำ-    

ภิบำล สืบสำนศำสตร์พระรำชำก้ำวหน้ำด้วยวัฒนธรรม น ำสู่กำรศึกษำที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 
 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 

 

แนวทาง กลุ่มงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 สนับสนุนส่งเสริมเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการขับเคล่ือน 
      การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ  การ
ส่ือสาร 

 

1.2 ด าเนินการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทุกมิติ โดยบูรณาการและน ารูปแบบ 
      ประชารัฐมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 
 

1.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ 
      ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 

1.4 ติดตามตรวจสอบประเมินผลและน าระบบการนิเทศการศึกษาครบวงจรต่อเนื่อง 
      ท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 

 
  

แผนพัฒ
นาคุณ
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2. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

แนวทาง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.1 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครู 
      แกนน า ครูต้นแบบตามมาตรฐานวิชาชีพ  

กลุ่มพัฒนาครู  

2.2 สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้วิจัยนวัตกรรมและ 
      เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มพัฒนาครู  

2.3 ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อมน า 
      ศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มพัฒนาครู  

2.4 ส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความมั่นคง 
      และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

กลุ่มพัฒนาครู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒ
นาคุณ
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๖๕ 
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3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

แนวทาง กลุ่มงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในวัยเรียนได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา 
      อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและจิตสาธารณะมีความเป็นพลเมืองท่ีดีปลูกฝัง 
      และส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย  
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

3.3 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 
      มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

3.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียน กลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษและกลุ่มย่อยโอกาสให้ได้รับ 
      การพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒ
นาคุณ
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๖๖ 
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         4. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือ 
 

แนวทาง กลุ่มงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาโดยการบูรณาการทุกภาคทุกมิติ  
      น ารูปแบบประชารัฐมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ 
  

กลุ่มอ านวยการ  

4.2 สนับสนุนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ 
      ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการประเมินผลการบริหารองค์กร 
      ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีมาตรฐานและหลากหลาย  
 

กลุ่มอ านวยการ  

4.4 ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรมและให้บริการอินเตอร์เน็ตในการบริหาร 
      และจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

 

  

แผนพัฒ
นาคุณ
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๖๗ 



๖๔ 

 

 
  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

  
 

 ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบตั ิ

 
 การบริหารแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมบึงกาฬ นั้น ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ท่ีมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬและแผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรและสถานศึกษาทุกแห่ง
ในสังกัดท่ีจะมุ่งมั่นผลักดันการด าเนินแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ท่ีก าหนดไว้ในแผนและในการ
ด าเนินงานโครงการส าคัญต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการ
ระดมสรรพก าลังท้ังในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง  ๆ ตลอดจนการสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพและการส่ือสารระหว่างส่วนราชการ ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  จึงก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 
 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับเพื่อเป็นกลไกส าคัญ ในการด าเนินการแปลง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมหลักท่ีจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน รวมท้ัง
การก าหนดความรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก 
 2. ผู้บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ต้องให้ความส าคัญในการ
ใช้แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) เป็นกรอบในการบริหารการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 
 3. ผู้บริหารด าเนินการช้ีแจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติได้
รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นท่ี 
 5. มีการจัดสัมมนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนและประเมินผล เพื่อสร้างกลไก นวัตกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดท าและประเมินผลแผน 
 6. การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ควรมีการ
ก าหนดทิศทาง ดังนี้ 
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  - ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์การประเมินผลส าเร็จและ
ผลกระทบของการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  - พิจารณาใช้ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 
2569) และน าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดมาก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินผล 
  - พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตร
มาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ส าหรับการทบทวน ก าหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
(เพื่อประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2565) งบประมาณและจัดท าแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบการก ากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  - ด าเนินการจัดให้มีการประชุมประสานแผน โดยมีการน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินงานและ
ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดท าแผนในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 256๕ – 256๙  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ  ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
ส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.  2561 - 2580)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560 – 2579  นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยมีปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผน  ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น า  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าพาส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและโรงเรียนให้สามารถขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาให้
บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด   โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  ท่ีมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การน ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ      และการควบคุม/ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

3. สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษา  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับ 
รับรู้ เข้าใจตรงกัน ตระหนักถึงการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

4. มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามค่านิยมและวัฒนธรรมของหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นให้มีจิตบริการ  
บริหารจัดการดี มีความเป็นสากลพัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยท างานเป็นทีม
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด 

5. เชื่อมโยงความส าเร็จ ของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลก าหนดบทบาทความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

6. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารสู่ความส าเร็จ สพม.บึงกาฬ 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่ง 
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1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ                 ประธานกรรมการ 
2. นายนรภัทร  สิทธิจักร  รองผู้อ านวยการ สพม.บึงกาฬ                รองประธานกรรมการ 
3. นายกุลชาติ  ชลเทพ          รองผู้อ านวยการ สพม.บึงกาฬ                รองประธานกรรมการ 
4. นางวัชราภรณ์  มะปะรัง          นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
                                           ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
5. ส.อ.อุทัย  แข็งข้อ                 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี 
                                          ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                กรรมการ 
6. นางสาวณัฐธยาน์  สิงหศิริ     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าท่ี 
                                        ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                         กรรมการ 
7. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ภูโฮง        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                            กรรมการ 
8. ประธานสหวิทยาเขตบึงกาฬ       กรรมการ 
9. ประธานสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ       กรรมการ 
10. ประธานสหวิทยาเขตเซกา-บึงโขงหลง      กรรมการ 
11. ประธานสหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด      กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน      กรรมการ 
13. รองผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน     กรรมการ 
14. นายสุรชัย ไกรรัตน์    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ปฏิบัติหน้าท่ี  

   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                  กรรมการและเลขานุการ 
15. นายวิลัยศักด์ิ อยู่พงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายนาถดนัย  โชติจ ารัส        ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางดวงใจ สิบหมู่      ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายวนพงษ์ สุดตา       ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวมัทติกา ศรีภูโรจน์   ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวสุจิตรา ลาดนอก     ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. ว่าท่ีร้อยตรีธนปกรณ์ หัตถศิลป์ ครูธุรการโรงเรียนภูทอกวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2๒. นายขจรศักด์ิ แพงจันทร์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท่ีปรึกษำ 
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2.1 นายกุลชาติ  ชลเทพ        รองผู้อ านวยการ สพม. บึงกาฬ                        ประธานคณะกรรมการ 
2.2 ประธานสหวิทยาบึงกาฬ      กรรมการ 
2.3 ประธานสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ      กรรมการ 
2.4 ประธานสหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด     กรรมการ 
2.5 ประธานสหวิทยาเขตเซกา-บึงโขงหลง     กรรมการ 
2.6 นายชวนะ  ทวีอุทิศ          ผู้อ านวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  กรรมการ 
2.7 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม      กรรมการ 
2.8 นายสุรชัย ไกรรัตน์        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
2.9 นางวัชราภรณ์  มะปะรัง     นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.10 นายวิลัยศักด์ิ อยู่พงษ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.11 นายนาถดนัย  โชติจ ารัส     ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๒ นางดวงใจ สิบหมู่      ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๓ นายวนพงษ์ สุดตา       ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๔ นางสาวมัทติกา ศรีภูโรจน์    ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๕ นางสาวสุจิตรา ลาดนอก      ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๖ ว่าท่ีร้อยตรีธนปกรณ์ หัตถศิลป์ ครูธุรการโรงเรียนภูทอกวิทยา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๗ นายขจรศักด์ิ แพงจันทร์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 



๗๓ 

 

 
  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

  
 

                    
3.1 นายกุลชาติ  ชลเทพ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ  

มัธยมศึกษาบึงกาฬ  
3.2 นายสุรชัย ไกรรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยา      รองประธานกรรมการ 
3.๓ นางดวงใจ สิบหมู่      ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                    กรรมการ 
3.๔ นายวนพงษ์ สุดตา       ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                   กรรมการ 
3.๕ นางสาวมัทติกา ศรีภูโรจน์      ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                  กรรมการ 
3.๖ นางสาวสุจิตรา ลาดนอก       ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                  กรรมการ 
3.๗ นายวิลัยศักด์ิ อยู่พงษ์            ผู้อ านวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา        กรรมการและเลขานุการ 
๓.๘ นายนาถดนัย  โชติจ ารัส         ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๙ ว่าท่ีร้อยตรีธนปกรณ์ หัตถศิลป์  ครูธุรการโรงเรียนภูทอกวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.1๐ นายขจรศักด์ิ แพงจันทร์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะติดตำมและประเมินผล 



๗๔ 

 

 
  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

  
 

 
 
 

๑. นายกุลชาติ ชลเทพ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ 
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

๒. นายสุรชัย ไกรรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม     รองประธานกรรมการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

๓. นายวิลัยศักด์ิ อยู่พงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๔. นายนายนาถดนัย  โชติจ ารัส  ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางดวงใจ สิบหมู   ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายวนพงษ์ สุดตา   ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นางสาวมัทติกา ศรีภูโรจน์  ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
๘. นางสาวสุจิตรา ลาดนอก  ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
๙. ว่าท่ีร้อยตรีธนปกรณ์ หัตถศิลป์ ครูธุรการโรงเรียนภูทอกวิทยา  กรรมการ 
๑๐.  นายขจรศักด์ิ แพงจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงเอกสำร/พิมพ์/จัดท ำรูปเล่ม 
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