


 
 

 

ก แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

คำนำ 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   มาตรา 
9 ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ  (1) ก่อน
จะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตาม.(1).ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน 
  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง   
ที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้เป็นเครื่องมือใน
การกำกับเร่งรัด ติดตามและประเมินผลของผู้บริหารหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์   

                        
            (นายธัญ  สายสุจริต) 
                 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดำเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน มาตรา 16 วรรค 2 
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ให้แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการว่าต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์ อ่ืน ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของ
ผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์ 
  “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นหน่วยงานบริการ  บริหาร  ประสานสนับสนุน 
และบูรณาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานอย่างกัลยาณมิตร” 
 

  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ บริหารงานด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรมและ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ซ่อนเร้น ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 
 

  เอกลักษณ์ 
  “ สำนักงาน 4 มิติ  บริการ  ประสาน  สนับสนุน  และบูรณาการการจัดการศึกษา” 
 
 



 
 
 

ค แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

  อัตลักษณ์ 
  “รู้หน้าที่  รักสามัคคี  มีจิตบริการ” 
 

  ค่านิยมองค์การ  PNBGO   
   P = Performance ประสิทธิภาพ     
   N = Network เครือข่าย     
   B = Balance สมดุล     
   G = Goal เป้าหมาย     
   O = Ok  ถูกต้อง  
 

  พันธกิจ 
  1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านความมั่นคง    
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดรับการพัฒนาจังหวัด 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา    
  5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
  6. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบูรณาการในจังหวัด 
 

  เป้าประสงค์รวม 
  1. บุคลากร และนักเรียนในสังกัดมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  2. กระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของสำนักงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดรับการ
พัฒนาจังหวัดหรือประเทศ 
  3. คุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท สูงขึ้น 
  4. เพ่ิมโอกาสการเข้ารับการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ     
  5. เพ่ิมทักษะและคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด 
 

  ตัวช้ีวัดรวม 
  1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงและความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมความม่ันคงและความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ 
  3. มีกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของสำนักงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดรับ       
การพัฒนาจังหวัดหรือประเทศ 
  4. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) ทุกระดับสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
  5. ร้อยละ 80 ของข้าราชการในสังกัดได้รับการพัฒนา 
  6. สัดส่วนผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
  7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ 
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  8. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
โดยรวม มีค่าไม่น้อยกว่า 4.00 จาก 5.00 คะแนน 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถ        
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม         
ในจังหวัด 
 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

  เป้าประสงค์ 
  1. บุคลากร และนักเรียนในสังกัดมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านความมั่นคง 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน 
  3. ส่งเสริมการใช้หลักสูตรวินัยจราจรและการขยายผล 
  4. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบที่หลากหลาย 
  5. ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา ดำเนินการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและ
รับมือภัยคุมคามไซเบอร์ที่เหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันภัย
คุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความม่ันคงและ           
 ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงและ            
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  3. มีกระบวนการส่งเสริมการใช้หลักสูตรวินัยจราจรและการขยายผล 
  4. มีกระบวนการ/การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถ               
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
  เป้าประสงค์ 
   1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการจัดการศึกษา ที่สอดรับ
การพัฒนาจังหวัดและประเทศ 
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  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดรับการพัฒนาจังหวัด 
  2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  3. ส่งเสริมการเสนอโครงการขอรับทุนในการวิจัย พัฒนา ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล     
เพ่ือการศึกษา ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(EDTECH FUND) 
  ตัวช้ีวัด 
   1. มีโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการจัดการศึกษา ที่สอดรับการพัฒนาจังหวัดและ
ประเทศ 
   2. มีงานวิจัยทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าประสงค์ 
   1. คุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท สูงขึ้น 
   2. บุคลากรได้รับการพัฒนา 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทุกระดับ 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และการแนะแนว
การศึกษาทุกระดับทุกอาชีพ 
  4. ส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะผู้เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5. ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาทักษะผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์   
และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้าง
และเสรี 
  6. ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาทักษะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูล
ข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
   7. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยี แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือสอดรับกับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 
   8. ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง บูรณาการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นมาตรฐานใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสามารถ
ในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการไม่
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
   9. ส่งเสริมการสร้างสื่อ คลังสื่อ และแห่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
การศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด ที่ผู้เรียนหรือประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก 



 
 
 

ฉ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์เพ่ือให้เกิดการต่อยอดการผลิตสื่อการเรียนรู้
ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
   10. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online 
Course: MOOC)  ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถมและมัธยมหลักสูตร       
ด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้                    
หลักสูตรสำหรับอาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพ่ือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ เพ่ิมเติมตลอดชีวิต             
ตามความสนใจในระยะแรก ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาตามความสนใจ  
   11. ส่งเสริมสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วางพ้ืนฐานแนวคิดการให้
การศึกษาด้านทักษะการคัดคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม 
(Coding) เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต รองรับแผนพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัล
ของประเทศ 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) ทุกระดับ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
   2. ร้อยละ 80 ของข้าราชการในสังกัดได้รับการพัฒนา  
   3. ระดับความสำเร็จของการนิเทศการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด 
   4. มีกระบวนการ/กิจกรรม เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  เป้าประสงค์ 
   1. การศึกษาของประชากรวัยเรียนทุกระดับเพ่ิมขึ้น  
   2. คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการโอกาสทางการศึกษา 
หรือการจัดการอย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มทุกประเภท 
   2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือสำหรับการบริการทางการศึกษา และศูนย์กลางการการเรียนรู้ของชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3 - 5 ปี/6 - 11 ปี/12 - 14 ปี/15 - 17 ปี) 
   2. อัตราการเข้าเรียนรวม ม.ปลาย/อาชีวะ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา  
   3. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   4. ระดบัความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 
   1. เพ่ิมทักษะและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในจังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและ        
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
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   2. ส่งเสริมการดูแลและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในจังหวัด 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงาน/สถานศึกษา ในการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 
   4. ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้สานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและ
พระราชดำริด้านการศึกษาสู่ผู้เรียน 
  ตัวช้ีวัด 
   1. มีฐานข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานและสถานศึกษา 
   2. ระดับความสำเร็จในการติดตาม ตรวจสอบนักเรียนนักศึกษาโดยพนักงานส่งเสริม       
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
   3. ระดับความสำเร็จในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม        
ในจังหวัด 
  เป้าประสงค์ 
   1. การบริหารจัดการศึกษามีมาตรฐาน และบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   1. สนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและคณะอนุกรรมการ  
   2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของหน่วยงาน 
   3. จัดทำระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ    
   4. ส่งเสริม ประสานและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่คลอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 
   5. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา       
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
   6. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ควบวงจร หลากหลาย  
นำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจ 
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งบ / งาน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. งบดำเนินงาน 4,966,468 
2. งบลงทุน - 
3. งบรายจ่ายอื่น 221,200 
4. เงินนอกงบประมาณ - 
5. เงินอุดหนุน - 

รวมงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 5,187,668 
 

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 1 160,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคน 
สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

1 *โครงการ IFTE  
(สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 

2 และ 3) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

8 320,270 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 1 21,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

7 349,580 

รวมงบประมาณ 851,450 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
1. สภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1.1 ที่ตั้ง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่16 องศาเหนือกับเส้นแวงที่  101 องศาตะวันออกมีพ้ืนที่ประมาณ 
12,668,416 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  7,617,760 ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจากด้านตะวันออก
ถึงตะวันตกกว้าง 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุดยาว 296 กิโลเมตรและสูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ 114 เมตร โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 349 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 
21 

 

 1.2 อาณาเขต 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

 
       ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดเลย  

       ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ 
       ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ 

         และพิจิตร 
 

  
 

 
 
       
 1.3 ภูมิประเทศ  
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพ้ืนที่ด้านเหนือของจังหวัด
และมีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื้นที่ราบส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ตอนกลาง
และอำเภอด้านใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพ้ืนที่ลาดชันโดยจากเหนือถึงใต้ มีพ้ืนที่ป่าไม้รวม 3,953,455 ไร่  
หรือคิดเป็นร้อยละ 45.78 มีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจังหวัด ที่ไหลผ่านกลางจังหวัด  
จากทิศเหนือไปทิศใต้ ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นน้ำเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย แม่น้ำป่าสัก  
ไหลผ่านอำเภอหล่มเก่า หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ 

1.4 ภูมิอากาศ 
เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว 

โดยเฉพาะพ้ืนที่อำเภอน้ำหนาว อำเภอเขาค้อและอำเภอหล่มเก่าจะมีอากาศหนาวที่สุดพ้ืนที่ภูเขาจะมีอากาศ 
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เย็นตลอดปีในฤดูร้อนและฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 41.2 องศาเซลเซียส และเฉลี่ยต่ำสุด 11.6 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 29.57 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,373.7 มิลลิเมตรต่อปี ความชื้น
สัมพทัธ์เฉลี่ยร้อยละ 68.28  

- ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
 - ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 - ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ำฝนเพ่ิมขึ้น จาก 973.1 มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 
1,373.7 มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 2560 โดยเมื่อพิจารณาจำนวนวันที่ฝนตก พบว่า มีจำนวนวันที่ฝนตกเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศ และภาคเหนือ  
 

1.5 การปกครองและประชากร 
  1) เขตการปกครอง 

   จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,430 หมู่บ้าน โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 128 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง  
3 แห่ง เทศบาลตำบล 22 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 102 แห่ง โดยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่  
มากที่สุดอยู่ที่ 2,281 ตร.กม. ในขณะที่อำเภอหล่มสักเป็นอำเภอที่มีจำนวนตำบล จำนวนหมู่บ้าน และจำนวน 
อบต. มากท่ีสุดของจังหวัด โดยมีจำนวน 23 ตำบล 251 หมู่บ้าน และ 19 อบต. ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายอำเภอ) 

ที ่ อำเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวน
ตำบล 

จำนวน
หมู่บ้าน 

จำนวน
เทศบาล
เมือง 

จำนวน
เทศบาล
ตำบล 

จำนวน 
อบต. 

1 เมืองเพชรบูรณ์ 2,281.00 17 216 1 3 15 
2 หล่มสัก 1,535.35 23 251 1 1 19 
3 หล่มเก่า 927.07 9 98 - 1 9 
4 น้ำหนาว 620.00 4 30 - - 4 
5 เขาค้อ 1,333.00 7 72 - 1 4 
6 ชนแดน 1,137.00 9 139 - 4 8 
7 วังโป่ง 543.00 5 64 - 2 5 
8 หนองไผ่ 1,360.20 13 142 - 6 9 
9 บึงสามพัน 489.80 9 123 - 1 9 

10 วิเชียรบุรี 1,632.00 14 189 1 1 14 
11 ศรีเทพ 810.00 7 106 - 2 6 

รวม 12,668.42 117 1,430 3 22 102 
 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 
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     2)  ประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์       
    จังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น  981,940 คน  จำนวนครัวเรือน 
364,119 ครัวเรือน รายละเอียดแยกรายอำเภอ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนประชากรจำแนกรายอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

อำเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 101,796 103,655 205451 84,274 
อำเภอชนแดน 38,390 38,351 76741 31,612 
อำเภอหล่มสัก 76,085 79,989 15,674 55,182 
อำเภอหล่มเก่า 32,320 33,844 66,164 21,363 
อำเภอวิเชียรบุรี 63,876 66,238 130,114 45,073 
อำเภอศรีเทพ 31,519 32,040 63,559 22,320 
อำเภอหนองไผ่ 58,224 59,329 117,553 40,110 
อำเภอบึงสามพัน 35,381 36,139 71,520 30,510 
อำเภอน้ำหนาว 9,535 9,045 18,580 7,071 
อำเภอวังโป่ง 17,581 18,118 35,699 11,770 
อำเภอเขาค้อ 20,179 20,306 40,485 14,834 

รวม 484,886 497,054 981,940 364,119 
 

แหล่งที่มา : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน (หลัง)  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
               (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563) 

 
2. สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 

  2.1 สภาพการจัดการศึกษา 
 จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,430 หมู่บ้าน มีประชากร 
981,940 คน 364,119 ครัวเรือน มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนกระจายอยู่ในทุกอำเภอ รวม 874 แห่ง 
ในจำนวนนี้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปฐมวัยในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดและยังมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 265 แห่ง กระจายในทุกตำบลของจังหวัด มีสถานศึกษา  
ที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สายสามัญ/อาชีวะ) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.อำเภอ) จำนวน 11 ศูนย์ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จำนวน 
4 แห่ง  ด้านประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชากรวัยเรียน จำแนกตามระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีแนวโน้มดังนี้  
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลประชากร ประชากรวัยเรียน จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 
 

รายการ/ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ประชากรทั้งหมด 995,223 995,331 994,540 992,451 981,940 
วัยเรียนก่อนประถมศึกษา  
(อายุ 3-5 ปี) 

34,097 32,946 31,102 30,300 29,165 

วัยเรียนระดับประถมศึกษา  
(อายุ  6-11 ปี) 

69,691 69,223 68,729 67,473 66,511 

วัยเรียนระดับ ม.ต้น  
(อายุ 12-14 ปี) 

35,566 35,916 35,845 35,510 35,133 

วัยเรียนระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า  
(อายุ 15-17 ปี) 

37,045 35,884 34,961 35,483 35,684 

 ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statINTERNET/#/ 
   

  จากสถานการณ์ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงและเมื่อพิจารณา  
รายกลุ่มอายุ ทั้งวัยก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 – 5 ปี) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6 – 11 ปี)  
วัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12 – 14 ปี) และวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(อายุ 15 – 17) ปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ก็มีแนวโน้มลดลง   
   
       2.2 สถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนดีชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone                  
               กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาโดยมีการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพ่ือให้สามารถบริหารในทุกด้าน
ของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน  ซึ่งกำหนด 
แนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดี สี่มุมเมือง 
และโรงเรียน Stand Alone โดยการดำเนินการจะครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน   
ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการดำเนินการแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้คัดเลือกรูปแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง   
และโรงเรียน Stand Alone ของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนดีชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone 
 

สังกัด โรงเรียน
ทั้งหมด 

โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง 

โรงเรียน 
Stand Alone 

โรงเรียนคุณภาพ
พึ่งพาตนเอง 

สพป.พช.1 131 30 - 1 
สพป.พช.2 139 12 28 1 
สพป.พช.3 188 25 - - 
สพม.40 39 8 1 30 

รวม 497 75 29 32 
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โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาเพ่ือดำเนินการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ที่ขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนบ้านท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์   สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
1.2 โรงเรียนบ้านดงขวาง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
1.3 โรงเรียนบ้านบ่อไทย  ตำบลบ่อไทย  อำเภอหนองไผ่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
2. โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อำเภอบึงสาม

พัน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
ทั้งนี้  โรงเรียนบ้านท่าพล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รับ

การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพนำร่อง ระดับภูมิภาค  (ภูมิภาคละ 3 โรงเรียน รวม 17 โรงเรียน)  
 
 2.3 สภาพการจัดการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  จังหวัดเพชรบูรณ์มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 
11,170 คน ในจำนวนนี้มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน จำนวน 8,755 คน มีผู้เรียนในจังหวัด จำนวน 
169,310 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อผู้เรียน 1 : 20 คน หากจำแนกตามหน่วยงานที่สำคัญในการจัด
การศึกษา สามารถจำแนกได้ดังนี้  
                1. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
คือ 1 :18 
  2. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาเอกชน คือ 1 : 17  
  3. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1 : 15 
                4. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา คือ 1 : 19  
                5. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอุดมศึกษา คือ 1 : 9 
 
 2.4 สภาพด้านโอกาสทางการศึกษา 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3 - 24 ปี) จำนวน 256,457 คน ในจำนวนนี้ 
มีประชากรวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (3  - 5ปี) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (6 - 17 ปี) จำนวน 
166,493 คน จำแนกได้ดังนี้  
  1) วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 - 5 ปี)   จำนวน  29,165 คน  
  2) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6 - 11 ปี)    จำนวน  66,511 คน 
  3) วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12 - 14 ปี)   จำนวน  35,133 คน  
  4) วัยเรียนระดับ ม.ปลาย (อายุ 15 - 17 ปี)   จำนวน  35,684 คน 
                5) อุดมศึกษา (อายุ 18 - 24 ปี)                           จำนวน  89,964 คน 
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ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนประชากรวัยเรียนและประชากรที่เข้าเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

กลุ่มประชากร 
ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย/เทียบเท่า 
ประชากรวัยเรียน 29,165 66,511 35,133 35,684 
ประชากรที่เข้าเรียน 26,291 60,380 31,092 25,121 
ร้อยละ 90.15 90.78 88.49 70.39 

 

  จากจำนวนประชากรวัยเรียนดังกล่าว เปรียบเทียบกับประชากรวัยเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษา 
พบว่า ประชากรวัยเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสัดส่วนการเข้าศึกษาในระดับต่างๆ ระดับปฐมวัย จำนวน
ประชากร 29,165 คน เข้าเรียน 26,291 คน คิดเป็นร้อยละ 90.15 ระดับประถมศึกษา จำนวนประชากร 
66,511 คน เข้าเรียน 60 ,380 คน คิดเป็นร้อยละ 90.78 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนประชากร 
35,133 คน เข้าเรียน 31,092 คน คิดเป็นร้อยละ 88.49 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน
ประชากร 35,684 คน เข้าเรียน 25,121 คน คิดเป็นร้อยละ 70.39  ดังแผนภูมิที่ 1  ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนต่อระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงสัดส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ออาชีวศึกษา 
 

จำนวนผู้เรียน 
ระดับ ม.ปลาย/เทียบเท่า 

จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

ม.ปลาย 16,675 66 
ปวช. 8,446 34 
รวม 25,121 100 
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                      สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 25,121 คน จำแนกเป็น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16,675 คน และ ปวช. จำนวน 8,446 คน คิดเป็นสัดส่วน 66 : 34 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนการเรียนต่อสายสามัญต่อสายอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาจำนวน 6 สังกัด 14 หน่วยงาน 874 แห่ง  
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 อำเภอทั่วจังหวัด 
ข้อมูลที่ดำเนินการจัดทำประกอบไปด้วย ข้อมูลหน่วยงานที่จัดการศึกษา ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาจำแนกราย
สังกัด ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำนวนห้องเรียน โดยมีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 11,170 คน  และมีนักเรียนนักศึกษา จำนวน 169,310 คน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกรายกระทรวงปีการศึกษา 2564 
 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1. กระทรวงศึกษาธิการ  

1.1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
1.1.1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อ.1 - ม.3 
1.1.2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อ.1 - ม.6 
1.1.3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3 อ.1 - ม.6 
1.1.4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ม.1 - ม.6 
1.1.5. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

1.1.5.1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.1 - ม.6 
1.1.5.2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ป.1 - ม.6 
1.1.5.3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อม 

 
 
 

 

22444,73%

8446,27%
ม.ปลาย

ปวช



 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

8 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1.2. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเพชรบูรณ์  (กศน.) 
 

1.2.1. กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประถม-ม.ปลาย 
1.2.2. กศน.อำเภอหล่มสัก ประถม-ม.ปลาย 
1.2.3. กศน.อำเภอหล่มเก่า ประถม-ม.ปลาย 
1.2.4. กศน.อำเภอเขาค้อ ประถม-ม.ปลาย 
1.2.5. กศน.อำเภอวิเชียรบุรี ประถม-ม.ปลาย 
1.2.6. กศน.อำเภอชนแดน ประถม-ม.ปลาย 
1.2.7. กศน.อำเภอศรีเทพ ประถม-ม.ปลาย 
1.2.8. กศน.อำเภอหนองไผ่ ประถม-ม.ปลาย 
1.2.9. กศน.อำเภอวังโป่ง ประถม-ม.ปลาย 
1.2.10. กศน.อำเภอน้ำหนาว ประถม-ม.ปลาย 
1.2.11. กศน.อำเภอบึงสามพัน ป.1 – ม.6 

1.3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
1.3.1 ในระบบ 55 แห่ง อ.1 - ม.6 
 1.3.2 นอกระบบ  17 แห่ง  กวดวิชา,อาชีพ 

1.4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
1.4.1. สถานศึกษาของรัฐบาล  

1.4.1.1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ปวช. – ป.ตร ี
1.4.1.2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.1.3. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.1.4. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ปวช. – ปวส. 
1.4.1.5. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ปวช. – ปวส. 

1.4.2. สถานศึกษาของเอกชน  
1.4.2.1. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.2. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.3. โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ ปวช. 
1.4.2.4. วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา ปวช. – ปวส. 
1.4.2.5. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี ปวช. – ปวส. 
1.4.2.6. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.7. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.8.  วิทยาลัยเซนต์นีโอศรีชนแดน ปวช. 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
2. กระทรวงมหาดไทย   

2.1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

2.1.1. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ม.1 – ม.6 
2.2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  

2.2.1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ป.1 – ป.6 
2.2.2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) อนุบาล 
2.2.3. โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ม.1 – ม.6 
2.2.4. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) อ.1 – ป.6 

2.3. เทศบาลเมืองหล่มสัก  

2.3.1. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ป.1 – ม.3 
2.3.2. โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย อ.1 – ป.6 
2.3.3. โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคงคาราม อ.1- ป.6 
2.3.4. โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล อนุบาล 
2.3.5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ปวช. – ปวส. 

2.4. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  

2.4.1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อนุบาล 
2.5. เทศบาลตำบลนางั่ว  

2.5.1. โรงเรียนเทศบาลตำบลนางั่ว อนุบาล 

2.6. เทศบาลตำบลชนแดน  

2.6.1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน อนุบาล 
2.7. เทศบาลตำบลดงขุย  

2.7.1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย อนุบาล 
2.8. เทศบาลตำบลพุเตย   

2.8.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพุเตย อนุบาล 
     2.9 เทศบาลตำบลทรัพย์เสมอทอด  

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอด อนุบาล 
      2.10  อบต.ห้วยใหญ่  

โรงเรียนห้วยใหญ่ อนุบาล 

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

3.1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (บ้านโป่งตะแบก) อ.1 – ป.6 

4. สำนักงานมหาเถรสมาคม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
4.1. ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม (หล่มสัก) ม.1 – ม.6 
4.2. ปริยัติสามัญวัดสระเกศ (หล่มเก่า) ม.1 – ม.6 
4.3. ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ (เมืองฯ) ม.1 – ม.6 
4.4. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต (วิเชียรบุรี) ม.1 – ม.6 

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
5.1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 

 6. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
   6.1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก 
   6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก 
   6.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ปริญญาตรี 
   6.4 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-โท 

 

ตารางท่ี 8  ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาจำแนกรายสังกัด ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงาน/สังกัด จำนวน (แห่ง) 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 
 

   สังกัด สพฐ. 484 
- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  126 
- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 128 

 - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 188 
 - สพม.พช 39 
   สังกัด กศ. พิเศษ 3 
   สังกัด สป. (กศน.) 11 
   สังกัด อาชีวศึกษา รัฐบาล 5 
   สังกัด อาชีวศึกษา เอกชน 8 
   สังกัด สช. ในระบบ 55 
   สังกัด สช. นอกระบบ  17 

2. กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 19 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดท้องถิ่น)  265 
4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4 
5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 
7. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 4 

รวม 874 
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ตาราง 9 ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกรายอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

สังกัด 
อำเภอ 

เมือง ชนแดน วังโป่ง หล่มสกั หล่มเก่า เขาค้อ น้ำหนาว หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ รวม 
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

1.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 68 42 16         126  
1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2    73 38 11 14     128  
1.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3        58 30 62 38 188  
1.4 สพม.พช. 6 2 2 7 2 2 1 4 4 6 3 39  
1.5 การศึกษาพิเศษ 3           3 

2 การศึกษานอกโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
3 อาชีวศึกษา             
 - รัฐบาล 2 1  1      1  5 
 - เอกชน  1  1    1 2 2 1 8 
4 สถานศึกษาเอกชน             
 - ในระบบ 7 4  14 3 1  8 8 7 3 55 
 - นอกระบบ            17 
5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
 - สถานศึกษา 7 2  7     1 2  19 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 32 35 13 33 17 17 7 25 15 38 33 265 
6 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1   1 1     1  4 
7 สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ  1          1 
8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1           1 
9 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ

นวัตกรรม 
2   2        4 

 
รวม 130 89 32 149 62 32 23 97 61 120 79 874 

 



 
 

     
 

12 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

ตารางท่ี 10 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกรายสังกัดหน่วยงาน เพศและประเภท 
 

 
ที่ 

 
สังกัด 

ตำแหน่ง  
พนักงาน

จ้าง
ทั่วไป 

 
พนักงาน

ตาม
ภารกิจ 

 
รวม ผู้บริหาร รองผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างประเทศ 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 86 28 114 6 2 8 233 798 1,031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 138 1,550 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 89 23 112 6 3 9 289 861 1,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 123 1,571 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 107 61 168 5 0 5 361 1,117 1,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 118 2,065 
 สพม.พช.  30 9 39 17 20 37 436 1,015 1,451 24 21 45 30 25 55 0 0 0 272 0 1,899 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 0 1 1 0 0 0 2 11 13 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
 โรงเรียนโสตศึกษา 1 0 1 0 1 1 11 15 26 3 14 17 0 0 0 0 0 0 2 0 47 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  0 1 1 0 1 1 11 26 37 1 3 4 1 3 4 0 0 0 4 10 60 

2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ร.ร.ตชด.) 0 0 0 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
0 0 0 0 0 0 250 1,108 1,359 0 0 0 224 224 448 30 41 71 0 0 1,910 

4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                      
5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ  11 7 18 17 13 30 166 151 317 27 13 40 87 41 128 2 2 4 109 0 646 
6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 8 4 12 1 0 1 2 16 18 45 114 159 1 1 2 0 0 0 0 73 265 
8 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 
9 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
 รวม 1 0 1 1 0 1 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

 
 

 
 
 



 
 

     
 

13 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

ตารางท่ี 11 ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกรายสังกัดหน่วยงานและระดับการศึกษา 

ที่ สังกัด/กระทรวง 
ระดับการศึกษา 

รวม ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
อ่ืนๆ 

เตรียมความพร้อม ระยะสั้น 
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน             
 1.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3,379 12,556 2,664 0 0 0 0 0 0 0   18,599 

 1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 3,873 11,518 3,149 814 0 0 0 0 0 0   19,354 

 1.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 5,349 17,520 4,258 41 0 0 0 0 0 0   27,168 

 1.4 สพม.พช. 0 0 14,374 13,370 0 0 0 0 0 0   27,744 

 1.5 การศึกษาพิเศษ             

 1.5.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 0 206 329 162 0 0 0 0 0 0   697 

 1.5.2 โรงเรียนโสตศึกษา 10 84 85 38 0 0 0 0 0 0   217 

 1.5.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 297   297 

2 สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการการศึกษาเอกชน 7,188 17,797 4,967 1,596 0 0 0 0 0 0   31,548 

3 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 0 0 0 0 8,166 3,656 129 0 0 0   11,951 

4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 0 1,085 4,024 5,769 0 0 0 0 0 0   10,878 

5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,587 1,753 1,043 494 280 48 0 0 0 0   5,205 

6 สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8713   8713 

7 สำนักงานพระพุทธศาสนา 14 31 0 0 0 0 0 0 0 0   45 

8 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ฯ 0 0 223 160 0 0 0 0 0 0   383 

9 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 0 0 0 0 0 0 5,757 73 0 0   5,830 

 รวม 0 0 0 0 0 0 681 0 0 0   681 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 



 
 

     
 

14 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 12  ข้อมูล จำนวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและ 
             มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
 

ลำดับ สังกัด จำนวน หน่วย 
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เขต 1 - 3, สพม.พช. 
7,085 คน 

2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

1,984 คน 

3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (ตชด.) 

10 คน 

4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

385 คน 

 รวม 9,464 คน 
  หมายเหตุ: ข้อมูลไม่รวมสังกัดอาชีวศึกษาและ กศน. 
 
ตารางท่ี 13 ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน หน่วย 
1 นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพป.) เขต 1 - 3,สพม.พช. 
92,865 คน 

2 นักเรียนสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 31,548 คน 
3 นักเรียนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตชด) 45 คน 
4 นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,205 คน 
 รวม 129,663 คน 

หมายเหตุ จำนวนนักเรียนไม่รวมนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 
 
ตารางท่ี 14 ข้อมูลจำนวนห้องเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน หน่วย 
1 ห้องเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพป. 1,2,3, สพม.พช. 
5,287 ห้อง 

2 ห้องเรียนสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,131 ห้อง 
3 ห้องเรียนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตชด.) 9 ห้อง 
4 ห้องเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 130 ห้อง 
 รวม 6,557 ห้อง 

หมายเหตุ จำนวนห้องเรียนไม่รวมห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 
 
 



 
 

     
 

15 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 15 ข้อมูลสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ลำดับที่ สังกัด จำนวนโรงเรียน (แห่ง) 
1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 70 

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 70 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 108 

4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 1 

 รวม 249 
 

หมายเหตุ  จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กหมายถึงโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 120 คนลงมา 
      
              ในปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์มีการควบรวบ และเลิกสถานศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2563 – 2565 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน มีสถานศึกษาท่ีควบรวม และเลิกสถานศึกษา ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี  16  ข้อมูลสถานการณ์การเรียนรวมและการเลิกสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 

หน่วยงาน 
2563 2564 2565 2563 - 2565 

เรียนรวม เลิก เรียนรวม เลิก เรียนรวม เลิก เรียนรวม เลิก 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 8 3 - 3 - - 8 6 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1 7 - 5 - - 1 12 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 - 1 - - - - - 1 

สพม.เพชรบูรณ ์ - - - - - - - - 

รวม 9 11 - 8 - - 9 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
 

16 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 17 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

อำเภอ จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวนเด็กเล็ก 

(อายุ 2-5 ปี) (คน) 

เมือง 32 1,626 

ชนแดน 35 622 

วังโป่ง 13 422 

หล่มสัก 33 1,019 

หล่มเก่า 17 787 

น้ำหนาว 7 217 

เขาค้อ 17 639 

หนองไผ่ 25 950 

วิเชียรบุร ี 38 954 

ศรีเทพ 33 901 

บึงสามพัน 15 576 

รวม 265 8,713 
 

ที่มา : เว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น   
หมายเหตุ จำนวนห้องเรียนไม่รวมห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 
 

ตารางท่ี 18  ข้อมูลจำนวนเด็กพิการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              จังหวัดเพชรบูรณ์   

ลำดับที่ สังกัด จำนวน(คน) 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 1,136 

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 747 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 1,314 

4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 283 

รวม 3,480 
 

 
 แหล่งที่มาของข้อมูล : ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  
 https://portal.bopp-obec.info/obec64/ 
 

https://portal.bopp-obec.info/obec64/


 
 

     
 

17 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 19  ข้อมูลจำนวนเด็กด้อยโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                จังหวัดเพชรบูรณ์   
 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน จำนวนทั้งสิ้น 65,278 คน จำแนกรายเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้ วย สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 14,965 คน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 16,332 คน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 
11,952 คน ดังนี้ 
 

ลำดับที่ สังกัด จำนวน(คน) 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 14,965 

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 16,332 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 22,029 

4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 11,952 

รวม 65,278 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  
https://portal.bopp-obec.info/obec64/ 
 
ตารางท่ี 20 ข้อมูลจำนวนผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  
               จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จากสถานศึกษาทุกสังกัด ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10,628 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9,790 คน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1,738 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 
1,634 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,429 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 12 คน ดังนี้ 
 

 

ระดับ สังกัด 
สพฐ. สช. อปท. กศน. ตชด. พศ. อาชีว กกท. อว. รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 6 7,077 2,999 308 233 11 - - -  10,628 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 6,947 1,607 287 879 - 70 - -  9,790 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3,750 495 136 1,355 - 40 - -  5,776 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

- - 75 - - - 1,663 -  1,738 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

- - 23 - - - 1,611 -  
1,634 

ปริญญาตรี - - - - - - 41 138 1,250 1,429 

ปริญญาโท - - - - - - - - 12 12 

ปริญญาเอก - - - - - - - - - - 

รวม 17,774 5,101 829 2,467 11 110 3,315 138 1,262 31,007 

https://portal.bopp-obec.info/obec64/
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4. ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา       
ของจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 21 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
               ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายรายวิชาและสังกัด 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ สังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. 
กศ. 

พิเศษ 
อปท. ตชด. 

ภาษาไทย 56.20 55.26 53.58 52.89 55.00 44.51 54.74 52.77 
ภาษาอังกฤษ 43.55 41.24 39.24 36.45 45.32 28.27 37.28 30.23 
คณิตศาสตร์ 29.99 29.22 27.41 27.01 28.47 25.00 25.72 23.18 
วิทยาศาสตร์ 38.78 37.76 35.98 35.8 36.83 31.73 31.75 38.26 
ค่าเฉลี่ย 42.13 40.87 39.05 38.03 41.40 32.37 37.37 36.11 
 

  จากตารางที่ 21  พบว่า ในภาพรวมสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.40 รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.03 ส่วนหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษาสังกัด
สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.37เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.00 
วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.32 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.83 และวิชาคณิตศาสตร์  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.47 รองลงมาคือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) วิชาภาษาไทย  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.89 และ วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.45  และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ  35.58 และวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย คือร้อยละ 27.01  สังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเมื่อพิจารณาเป็น
รายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ  มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุกสังกัด  รายละเอียด  
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3  
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แผนภูมิที่ 3 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
 

ตารางท่ี 22  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  จำแนกรายรายวิชาและสังกัด 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ สังกัด 

ประเทศ 
ภาค 

ศธภ. 17 
จังหวัด สพฐ. สช. 

กศ. 
พิเศษ 

อปท. พุทธ 

ภาษาไทย 54.29 54.47 52.99 53.33 51.63 57.03 51.48 39.70 
ภาษาอังกฤษ 34.38 33.39 32.57 32.60 33.49 28.96 29.03 25.48 
คณิตศาสตร์ 25.46 25.21 23.83 24.07 23.03 22.17 22.30 18.86 
วิทยาศาสตร์ 29.89 29.78 28.92 29.04 28.69 28.74 27.60 25.50 

ค่าเฉลี่ย 36.00 35.71 34.57 34.76 34.21 34.22 32.60 27.38 
 
 

 จากตารางที่ 22  พบว่า ในภาพรวมสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.76 รองลงมาคือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.21 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
พระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในทุกรายวิชา โดยวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
53.33 วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  32.60 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.07 และวิชา
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.04 สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชา รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัดสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช .) โดยในวิชาภาษาไทย มีค่ า เฉลี่ ย ร้อยละ 51 .63  
วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  33.49 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.03 และวิชาวิทยาศาสตร์  
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มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.69 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัด
สำนักงานพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.70 และวิชาภาษาอังกฤษ  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.48 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 18.86 และ มีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 25.50  ตามลำดับ  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4  

แผนภูมิที่ 4 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 
ตารางท่ี 23 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายรายวิชาและสังกัด 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ รายสังกัด 

ประเทศ 
ภาค 

ศธภ. 17 
จังหวัด สพฐ. สช. 

กศ. 
พิเศษ 

อปท. พุทธ 

ภาษาไทย 44.36 43.33 40.84 41.04 42.00 32.79 36.91 30.38 
สังคมศึกษา 35.93 35.28 34.05 34.04 34.73 33.98 32.93 30.56 
ภาษาอังกฤษ 29.94 27.86 26.15 26.13 28.02 21.00 22.74 23.49 
คณิตศาสตร์ 26.04 24.73 22.70 22.87 23.66 17.81 18.43 15.87 
วิทยาศาสตร์ 32.68 32.14 30.21 30.17 31.62 28.83 28.13 26.10 

ค่าเฉลี่ย 33.79 32.66 30.79 30.85 32.00 26.88 27.82 25.28 
 

  จากตารางที่ 23 พบว่า ในภาพรวม สังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.00  รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.85 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
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พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  (สช .) มีค่าเฉลี่ ยสู งสุดในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 42.00 วิชาสังคมศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.73 และวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.66 วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 28.02 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.62 รองลงมาคือสังกัดสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.04 วิชาสังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 34.04 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 22.87 ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  26.13 
และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.17 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า 
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.38  วิชา 
สังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.56  วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.49 วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 26.10 และวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 15.87 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 

 
           แผนภูมิที่ 5 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์



 
 

     
 

22 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 24  ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 38.67 56.2 +17.53 37.44 55.26 +17.82 46.23 53.58 +7.35 
ภาษาอังกฤษ 34.42 43.55 +9.13 31.36 41.24 +9.88 29.68 39.24 +9.56 
คณิตศาสตร ์ 32.90 29.99 -2.91 31.55 29.22 -2.33 29.16 27.41 -1.75 
วิทยาศาสตร ์ 35.55 38.78 +3.23 34.05 37.76 +3.71 32.30 35.98 +3.68 

ค่าเฉลี่ย 35.38 42.13 +6.75 33.60 40.87 +7.27 34.34 39.05 +4.71 
 

          จากตารางที่  24 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 พบว่า ในปีการศึกษา 2563 ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและ
ระดับภาคทุกรายวิชาแต่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศและ
มีคะแนนผลการสอบในปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่า ปีการศึกษา  2562  
 
  ตารางท่ี 25   ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 55.14 54.29 -0.85 54.38 54.47 +0.09 52.62 52.99 +0.37 

ภาษาอังกฤษ 33.25 34.38 +1.13 31.61 33.39 +1.78 30.50 32.57 +2.07 

คณิตศาสตร ์ 26.73 25.46 -1.27 25.64 25.21 -0.43 23.87 23.83 -0.04 

วิทยาศาสตร ์ 30.07 29.86 -0.21 29.72 29.78 +0.06 29.42 28.92 -0.50 

ค่าเฉลี่ย 36.29 35.99 -0.30 35.33 35.71 +0.38 34.10 34.57 +0.47 
 

           จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4 รายวิชา ต่ำกว่า
ระดบัประเทศและระดับภาคทุกรายวิชา 
  
 
 
 
 
 



 
 

     
 

23 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 26   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
                เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 42.21 44.36 +2.15 40.91 43.33 +2.42 38.91 40.84 +1.93 
สังคมศึกษา 35.70 35.93 +0.23 34.99 35.28 +0.29 33.78 34.05 +0.27 
ภาษาอังกฤษ 29.20 29.94 +0.74 27.04 27.86 +0.82 25.39 26.15 +0.76 
คณิตศาสตร ์ 25.41 26.04 +0.63 23.80 24.73 +0.93 21.48 22.7 +1.22 
วิทยาศาสตร ์ 29.20 32.68 +3.48 28.47 32.14 +3.67 27.04 30.21 +3.17 

ค่าเฉลี่ย 32.34 33.79 +1.45 31.04 32.66 +1.62 29.32 30.79 +1.47 
 

           จากตารางที่ 26  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 พบว่าผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในทุกระดับ โดยคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5 วิชา เพ่ิมขึ้นทุก
รายวิชา  
 
ตารางท่ี 27  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  
                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค 
                และระดับจังหวัด 
 
 

 

ด้าน 
ผลการทดสอบ NT 

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ด้านภาษา 47.46 47.13 47.51 
ด้านคำนวณ 40.47 40.67 39.29 

ค่าเฉลี่ย 43.97 43.90 43.40 
 

 จากตารางที่ 27 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีค่าเฉลี่ย 2 ด้านต่ำกว่าระดับประเทศ และ
ระดับภาค  โดยระดับประเทศมีค่าเฉลี่ย 2 ด้าน เท่ากับร้อยละ 43.97  ระดับภาค มีค่าเฉลี่ย 2 ด้าน ร้อยละ 
43.90 คะแนน และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.40   รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 6  
 
 



 
 

     
 

24 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

แผนภูมิที่ 6 แสดงกราฟเส้นความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 
 

ตารางท่ี 28  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563  
 

ด้าน 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 2562 2563 เพิ่ม/ลด 

ด้านภาษา  46.46 47.46 +1 45.92 47.13 +1.21 47.28 43.4- -3.88 
ด้านคำนวณ 44.94 4-.47 -4.47 44.94 4-.67 -4.27 44.99 39.29 -5.7 

  

          จากตารางที่ 28 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่าในระดับจังหวัด มีคะแนน
เฉลี่ย 2 ด้านลดลงทุกระดับ   

 

ตาราง ท่ี 29 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net ) ปีการศึกษา 2563  
 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ปวช. 38.73 37.69 36.52 
ปวส. ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ 

 

 จากตารางที่ 29  พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (National Test :  
V-NET)  ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบต่ำกว่าระดับประเทศ และระดับภาค ทั้งสอง
ระดับ โดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 38.73 ระดับภาค  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.69 และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.52  ต่ำกว่าระดับประเทศ และ  
ในปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ไม่มีการดำเนินการสอบ  
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25 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี  30 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                ระหว่างปีการศึกษา 2559-2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี63 
ปวช. 36.52 39.93 39.51 41.73 36.52 
ปวส. 35.57 36.36 39.02 40 ไม่มีการสอบ 

 

 จากตารางที่ 30  สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (National Test :  
V-NET)  ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2563 พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
39.51 ถึง 41.73 โดยในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 35.52 ในระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562   
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร้อยละ 40  ในปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปวส. ไม่มีการสอบ  
 
ตาราง ท่ี 31 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  

ปีการศึกษา 2563  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ประถมศึกษา 40.33 32.29 43.19 

มัธยมศึกษาตอนต้น 37.74 38.19 38.03 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 31.36 30.97 31.36 

 

 จากตารางที่ 31  พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับภาค ในระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ  ประเทศ ส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีค่าในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.19 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.-3 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ย 31.36  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7 
 
 



 
 

     
 

26 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

แผนภูมิที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 

ตารางท่ี 32  สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ปี 2559 ปี 256- ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ประถมศึกษา 40.00 46.48 42.00 45.34 43.19 

มัธยมศึกษาตอนต้น 39.00 39.96 38.00 39.56 38.05 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 32.00 32.88 33.00 34.35 31.36 

 

 จากตารางที่ 32 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2563 พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบฯ ในปี 2563 มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
คือ ร้อยละ 31.36 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 46.48 โดยในปีการศึกษา 2563 ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.36 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในปีการศึกษา 256- ในระดับประถมศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.48 นอกนั้นจะขยับขึ้นและลงในระดับที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 8 
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27 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
แผนภูมิที่ 8 แสดงสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 

ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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28 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ส่วนที่ 2 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยมตคิณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ได้ศึกษาข้อมูลแผนระดับที่ 1 ถึงแผนระดับที่  3        
ในความสอดคล้องและเชื่อมโยงตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดังนี้  
  1.  แผนระดับที่ 1 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
   2.  แผนระดับที่ 2    
   2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
   2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)     
   2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
   2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
  3. แผนระดับที่ 3     
   3.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
   3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   3.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
   3.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ.2561 - 2580)  
   3.5 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     3.6 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.7 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
   3.8  แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 - 2570  
   3.9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน  
พ.ศ. 2564)   
   3.10  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563 - 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  4. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   
  5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับที่ 1) 
 รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติ ให้ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ   
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
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 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
 

 ซึ่งภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
 เป้าหมาย  
  1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
  2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์   
   1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ 
  1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา  
  1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
  1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
  1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
 2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ 
  2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย  
  2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
  2.3 ช่วงวัยแรงงาน  
 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้            
  3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21  
  3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่  
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  3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท                
  3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
  3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

 4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
  4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 

รวมทั้งสื่อ  
  4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม การทำงานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม 
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
  4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ ให้มา
สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
 6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย
มีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
  6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ     
โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
   7.1 การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
   7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
   7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
   7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็นกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย 
ของการพัฒนาศักยภาพคน โดยเฉพาะกลุ่มประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงการศึกษาตลอดชีวิต ส่งผล
โดยตรงต่อการศึกษาของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 เป้าหมาย  
   1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ    
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1) การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
   1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะ
สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
  2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดยมีประเด็นย่อย
ที่สอดคล้อง ดังนี้  
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   2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                
   2.6 การพัฒนากำลังแรงงานในพืน้ที่  
  3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
   3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
   3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
   3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
  4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
   4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 

 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็นกรอบแนวทาง  
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของ
การพัฒนาศักยภาพคน เพ่ิมความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษา 
 

 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
 เป้าหมาย  
   1) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   2) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1) การรักษาความสงบภายในประเทศ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
   1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนัก ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
   1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
   1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
  2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง 
ดังนี้   
   2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
   2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็นกรอบแนวทาง  
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของ
การพัฒนาศักยภาพคน ปลูกฝัง สร้างความตระหนักในสถาบันหลักของชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วม
อย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย การสืบ
สานศาสตร์พระราชา แนวทางตามพระราชดำริและภัยคุกความรูปแบบใหม่สู่ผู้ เรียนผ่านกระบวนการจัด
การศึกษา  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมาย  
   1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1) การเกษตรสร้างมูลค่า โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
   1.2 เกษตรปลอดภัย 
  3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้    
   3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
   3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
  4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
   4.3 เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
   4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
   5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
   5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็นกรอบแนวทาง  
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย 
ของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ที่มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยว  
และการสร้างพ้ืนฐานการมีอาชีพและการทำงาน ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา  
 

 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
  4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง 
ดังนี้  
   1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด  
   1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
  6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย 
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็นกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของ
การพัฒนาศักยภาพคน ปลูกฝังการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหนัก 3 ประการคือ  
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“มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
 

 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมาย  
  1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
  2)  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
   1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า  
ของภูมิภาค  
   1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
  2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 4) ภาครัฐมีความทันสมัย โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้   
  4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
 5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  
  5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม (2) บุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนา ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็นกรอบแนวทาง  
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย 
ของการพัฒนาศักยภาพคน โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ในจังหวัด 
 
2. แผนระดับที่ 2  
 2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (1) ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 รักการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   (1) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา  
   (2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย 
ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้  
และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้ างความตระหนัก 
ถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุน 
ด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 
        3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   (2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
  แนวทางการพัฒนา  
   (2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย  
   (3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีที่สมวัย 
ทุกด้าน 
  เป้าหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมทุกด้าน 
 

       4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  แนวทางการพัฒนา  
   (1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21   
   (2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
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   (3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ    
ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน  
   (4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (5) ส่งเสริม
และสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
  เป้าหมายของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนช่วงวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีความ
พร้อมทุกด้าน และตามศักยภาพตามความถนัด 
 

  5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   (4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
  แนวทางการพัฒนา  
   (1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
   (2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์  
   (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่  
   (4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ  
   (5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทำผิด
สามารถประกอบอาชีพ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต  
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนประชากรวัยเรียน ทั้งด้านสายอาชีพและ 
สายสามัญที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีสมรรถนะและความพร้อม 
 

  (2) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ       
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้ าหมายที่  2   คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
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เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 เต็มตามศักยภาพตามความถนัด ตามความสามารถของพหุปัญญา 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  แนวทางการพัฒนา  
   (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21  
   (2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
   (3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
   (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   (5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน โดยการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและปรับกระบวนการเรียน 
การสอนในศตวรรษที่ 21  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  แนวทางการพัฒนา  
   (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  
   (2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
  เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตระหนักถึงพหุปัญญาของผู้เรียน 
 

 (3) ประเด็น (1) ความม่ันคง 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 

   เป้าหมายที่ 2  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็นกรอบแนวทาง  
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของ
การพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ในสถาบันหลักของ
ชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์
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ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย การสืบสานศาสตร์พระราชา แนวทางตามพระราชดำริ และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา  
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา  
   (2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภาย ใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญ 
ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทาง
กลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ 

  เป้าหมายของแผนย่อย : (2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น   
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคนให้ผู้เรียนมีตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ น้อมนำและ
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ สู่การปฏิบัติใน
การดำรงชีวิต 
 

 (4) ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตาม
เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคนส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงานทางการศึกษา หรือ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา  
   (1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า  
   (2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
   (3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต  

  เป้าหมายของแผนย่อย  
   (1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน  
   (2) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็น



 
 

 

38 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยที่สอดรับการพัฒนาจังหวัด 
และประเทศ  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
  แนวทางการพัฒนา  
   (1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
   (2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม  
   (3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค 
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรม 
ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงานทางการศึกษา 
หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
  4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  แนวทางการพัฒนา  
   (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรม 
ของประเทศ  

   (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สมัยใหม่  
   (3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ  

   (4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม  

   (5) การเพ่ิมจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต  
   (6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 

  เป้าหมายของแผนย่อย :  
   (1) จำนวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมข้ึน  
   (2) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรม 
ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงานทางการศึกษา 
หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
 
 
 



 
 

 

39 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 (5) ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ    
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข  
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
   การบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคนส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำรงชีวิต 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา  
   (2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา  
   (5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
 

 (6) ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและทางใจ เป็นพ้ืนฐาน 
ความพร้อมในการเรียนรู้ 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ  
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา (1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการ
มีกิจกรรมสำหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ พ้ืนที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทางสัญจรทางเท้า
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และทางจักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่นันทนาการของชุมชน  
การจัดการพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : : แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตร      
ต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

 (7) ประเด็น (14) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น 
ด้วยกีฬา 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีสุขภาพที่ดีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐาน        
ให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน 
เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได ้ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ
เพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกกำลังกายและการเล่น
กีฬาขั้นพ้ืนฐาน 

  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา  
   (1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหาร
การกีฬา อาสาสมัครกีฬา  
   (2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการ ตามความถนัดหรือความสนใจ
เฉพาะบุคคล  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
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เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านกีฬา เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน 
 
 2.2  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
 

  คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา ดังนี้ 
        เป้าหมาย ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็น 
ของโลกอนาคตสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
  กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  เป้าหมาย 
  1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
ระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่า
อย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 
  2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ 
  3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จ้าเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 
  4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหา 
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 
  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 
 

    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
  2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 
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  3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้  มีภาวะผู้น้าทางวิชาการ  
มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับ
บุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน  
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตาม 
ความคืบหน้าในการดำเนินการ 
 

    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  เป้าหมาย  
  1. กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน 
          1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
      1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ 
สายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. ด้านกลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
   ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
เข้าเรียนครู และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู 
   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศ 
   ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือเตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐานและชี้วัด
สมรรถนะอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มี
สมรรถนะ 
   ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์ประจำ
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้ วัด
สมรรถนะครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู และการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงให้มี
สมรรถนะ 
   ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน สมรรถนะครูพ่ีเลี้ยง 
ในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู    
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  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ 
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม  
ความต้องการจำเป็น 
   ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู และ
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
      ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน 
ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การ
บริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และการ
คงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับ ปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 

  กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 
  เป้าหมาย 
  ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ขั้นตอนที่ 1 จัดทำมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ 
สร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาและความสำคัญของ  
การเรียนระบบทวิภาคี พัฒนาระบบเชื่อมต่อการศึกษาระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และระบบอ้านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนระหว่างการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ  
อยู่ในสถานประกอบการต่างพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองส่งเสริมการมีรายได้ระหว่าง
เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทนระหว่างฝึกงานหรือ  
ฝึกอาชีพ และมีความพร้อมเข้าสู่งานเมื่อสิ นสุดโครงการ กำหนดมาตรการจูงใจผู้ประกอบการร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาและการรับผู้เรียนเข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพ รวมทั งมีข้อตกลงร่วมในการจ้างงานหลังสำเร็จการศึกษา 
    2. ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพ้ืนที่และ
การคัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ควบคู่กับการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานในการฝึกทักษะในสถานศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ 
    3. ขั้นตอนที่ 3 สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะ
ด้านและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ร่วมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการเพ่ือ  
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ยกกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือ
แรงงานสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในสาขาที่สถาบันมีความโดดเด่น หรือตอบสนองกับทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนของประเทศ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการพัฒนาและยกระดับ
กำลังคนด้านสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
เกษตร และบริการปัจจุบันในรูปแบบยกระดับหรือปรับความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ (New Skill) 
    4. ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการปฏิรูปฯ ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าใน
การดำเนินการ 
 

   กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ 
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมาย 
  1. การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้
ปานกลางอย่างยั่งยืน 
  2. การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืน  
  3. การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการสร้างความเชื่อมั่นและการ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ขั้นตอนที่  1 สำรวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และกำลังการผลิตของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะที่เก่ียวกับ Lifelong-Learning   
  2. ขั้นตอนที่ 2 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พัฒนาแผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้าในโอกาสการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ 
    3. ขั้นตอนที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว. )
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม
ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ภายใน 20 ปี 
    4. ขั้นตอนที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกับจัดทำแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา   
  5. ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา) 
 
 2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
   1) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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   2) เป้าหมายรวมที่  1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้                    
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   3.1  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น และเป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 
    3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   4) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ 
   4.2 แนวทางการพัฒนาที่  1  เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 4๐               
ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ประเด็นที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจาก
สภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย    
   4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้  ครอบคลุมและทั่วถึง ประเด็นที่  1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการ               
ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครู  
มีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู 
เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ 
(Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนำผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและ
โรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้ โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือ
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 
    5.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม
และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ประเด็นที่ 1  สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ มีการนำแนวทาง
พระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพ่ือปกปักรักษาและป้องกันการกระทำที่มีแนวโน้ม
ที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ   

  6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



 
 

 

46 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

    6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
    6.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า ประเด็นที่ 4  
พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
    6.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้
ได้มาตรฐานสากล   
    6.4  แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ 
    5.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
    5.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  

  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
 

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
  ข้อ 2 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี  
ของสังคมเตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับ 
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนา
หลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต 
 

  มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต  
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับโลกยุคใหม่มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม ฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
   เป้าหมายที่  2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต 

   เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

   กลยุทธ์การพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 

   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้ มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี 
โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ 
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   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะ 
ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเชื่อมโยงกับ
โลกของการทำงานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานใหhมีสมรรถนะที่จำเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและ
เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต 

   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 

   กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาค 
การผลิต เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยงความร่วมมือ
ด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 เพ่ิมกำลังคนที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาภาคการผลิตเป้าหมาย โดยสร้าง
กลไกระดับชาติเพ่ือรวบรวมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ การจัดการและการตลาด โดยการสร้างและพัฒนา
ทักษะองค์ความรู้รอบด้านที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่ 

  กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วน  
ต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียน 
ในระบบการศึกษาปกต ิ
     
 2.4  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)   
 

   วิสัยทัศน์ 
   “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาท
สร้างสรรค์ในภูมิภาคละประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความม่ันคง
ในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์  
มีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพ่ือรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติ 
 

   นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
    1. นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
    3. นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   4. นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
    5. นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
    6. นโยบายที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
    7. นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
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    8. นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
    9. นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
    10. นโยบายที่ 10 : เสริมสรา้งความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
    11. นโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    12. นโยบายที่ 12 : เสริมสรา้งความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
    13 นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
    14. นโยบายที่ 14 : เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
    15. นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
    16. นโยบายที่ 16 : เสริมสรา้งดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

   แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (ที่เกี่ยวข้อง) 
  1. การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต  
มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
   1) ตัวชี้วัด 
   (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
    (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
  3) กลยุทธ์ 
    (1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล หมู่บ้าน
จังหวัด ภาคและประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
   (2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
   (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   (4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหาร
และผู้ที่ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้รับรู้ถึงความสำคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสาน
และบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เก้ือกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
   (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน  ทั้งในระบบและ
นอกระบบสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
   (6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
สนับสนุนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมั่นคง 
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เพ่ือส่งเสริมารขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม และ
การกระจายรายได้ที่ทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกั น
อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน 
 3. การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยก าหนดเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสม
พระเกียรติ 
   2) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   3) กลยุทธ์ 
    (1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ 
   (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และ
เข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจ
ถึงหลักการเหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (3) นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
    (4) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม  
ความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี 
   2) ตัวชี้วัด 
   (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
    (2) ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ 
   (3) ระดับความสำเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
   3) กลยุทธ์ 
    (1) กำหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทาง
สันติวิธีโดยเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและมีหลักประกันความปลอดภัยต่อการแสดง
ความคิดเห็นรวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางสันติวิธี การบริหารจัดการความขัดแย้งบนหลักนิติรัฐและ
หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยการเคารพความเห็นต่าง สิทธิและเสรีภาพ 
    (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้  
ความเข้าใจในการดำเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วม
กำหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
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    (3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ 
อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการทำงานด้าน
ยุติธรรมให้มีความโปร่งใสและรวดเร็ว 
   (4) มุ่งขจัดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ส่งเสริมการสร้าง
งานการกระจายรายได้ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อให้รายได้ต่อหัวของประชาชนมากข้ึน รวมถึงปฏิรูป
กลไกการบริหารประเทศทุกระดับ โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารงาน  
ตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรม นำไปสู่การกระจายอำนาจและจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถึง ตลอดจนการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเสมอภาค 
   (5) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือ  
การดำเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค รวมทั้งการยอมรับความคิดความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี  
ที่แตกต่างกัน 
    (6) มุ่งเน้นการบริหารและการดำเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความ
เข้มแข็งสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการ
ความขัดแย้ง 
  10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ
มั่นคงภายใน โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้  
  1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
  2) ตัวชี้วัด  
   (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   (2) ระดับความสำเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
  3) กลยุทธ์  
   (1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการด 
าเนินงาน ตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก  
   (2) สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด  โดย
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
    (3) บำบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและ ให้
ความช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม  
   (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ 
ยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้า
ระวังและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ  
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   (5) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติด 

  11. การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต  รองรับนโยบายที่ 9 : เสริมสร้าง 
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
    1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   2) ตัวชี้วัด 
     (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย 
     (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
   3) กลยุทธ์ 
    (1) นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
     (2) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
     (3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
    (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธ  
การทุจริต 
  15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ 10 : เสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 

   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
    2) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์  
ที่สอดคล้องกับหลักสากล 
     (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
   3) กลยุทธ์ 
     (1) พัฒนาขีดความสามารถ ทั้งองค์กรภาครัฐ ฝ่ายทหาร พลเรือน และตำรวจ และภาค
ส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล 
    (5) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
    (6) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภัยคุกคาม
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
     (4) ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์และก าจัดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่สงครามไซเบอร์เพ่ือ
เสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
     (5) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 
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    (6) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความชำนาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
 
3. แผนระดับที่ 3  

 3.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง 
รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  

 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง  
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู  
ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศและการเป็น
พลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) 
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร  
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทำระบบปริญญา
ชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน  
ทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลัก
ที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วน  
ที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
 
 3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA)  
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ  
ได้ลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี  
ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ 
(Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง  
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ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย.  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามท่ี สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศ
ไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
  1. การสร้างการตระหนักรู้ 
    2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับ
ที่ 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  
ระดับชาติเชิงนโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : 
กรรมการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
 3.2 คณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 
  3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
 เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
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   เป้าหมายย่อย 4.2: สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา  
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความ
พร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.3 : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่ม
ที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและ
หญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
 เป้าหมายย่อย 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่ จำเป็น
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง  
การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรม 
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก 
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ  
มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
 เป้าหมายย่อย 4B เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ  
ในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อย 4.C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐ
กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
 
 3.3  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง การจัดการ
ศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะในการทำงาน  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education 
for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ 
(Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำ
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ของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

  พันธกิจ 
    1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา  
และเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง  
ของโลกศตวรรษที่ 21  
   2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   3) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม
คุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง  
   4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพ่ือการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ 
ของกำลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0  

  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาต ิ
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี  
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
 

  ยุทธศาสตร์  ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
      1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
    แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต 
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้           
ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
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     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ ที่ ส่ งเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร            
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้และสื ่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ     
และมาตรฐานการศึกษา 
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     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ      
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ       
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 3.4  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 
 

  วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”  
    ดิจิทัลไทยแลนด์  (Digital Thailand) หมายถึง ยุคประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์  
และใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล              
ทุนมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง           
มั่งค่ังและยั่งยืน 
 

  เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
   1. เป้าหมายที่  2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการ 
ผ่านสื่อดิจิทัล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    1.1 ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
และสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม 
    1.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
สาธารณะ  โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
    ตัวชี้ วัด  1 ) ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึ งอิน เทอร์ เน็ ตคว ามเร็วสู งเสมือน 
เป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประเภทหนึ่ง  2) อันดับการพัฒนาตามดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู่ใน
ประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 40 อันดับแรก 
   2. เป้าหมายที่ 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม 
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
    2.1 ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ    
มีความตระหนักความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital 
Literacy)  
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    2.2 ประเทศไทยมีกำลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล และกังคนในประเทศมีความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ 
และสร้างสรรค์ผลงาน  
    ตัวชี้วัด ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์  
   3. เป้าหมายที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   กระบวนทัศน์การปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการให้บริการของทางภาครัฐเปลี่ยนแปลง 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย
และมีธรรมาภิบาล  
    ตัวชี้วัด อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดลำดับของ UN e-Government 
Rankings  อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก 
  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่ 1 โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  
      1.3 ร้อยละ 95 ของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 
30 Mbps 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่  1 ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
     ข้อที่ 2 สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกโดยเพ่ิมสัดส่วนของธุรกิจSMEs และ
วิสาหกิจชุมชนในการขายสินค้า ออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 2 ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)  
     ข้อที่ 3 ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุขและบริการสาธารณะ ผ่านระบบ
ดิจิทัล  
      3.1 ประชาชนทุกวัยทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงบริการการเรียนรู้ระบบเปิดสำหรับ 
มหาชน (MOOC) ได้ตามความต้องการ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 1 บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นยำ 
      1.1 ลดการใช้สำเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service)  
     ข้อที่ 2 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ข้อที่ 3 มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐการจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ   
ไม่ซ้ำซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและให้บริการประช าชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  

   ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 1 บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล     
     ข้อที่ 3 บุคลากรผู้ทำงานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 3 มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการทำ
ธุรกรรม  
 
 3.5 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
 

      หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565 
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและ

ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้  
   T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส  
   R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 
   U (Unity)   หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
   S (Student-Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 

   T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลยี 
2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกันเป็น

หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียนและประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงาน และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ  

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเององค์กร 
ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   
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ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- 2565 ดังนี ้
  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 

   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย  
   2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะท้ังด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
   3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการ
บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
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   9. การศึกษาเพื่ ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ  
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่
ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   11. การเพิ่ ม โอกาสและการเข้ าถึ งการศึกษาที่ มีคุณ ภาพของก ลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษา และผู้ เรียนที่ มีความต้องการจำเป็นพิ เศษ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

   นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่ งพัฒนาการจัด เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน
มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้
สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามใน

ชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การจัดกิจกรรม 
Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย 
จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่างชัดเจน
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1  เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

   2.2 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4  มุ่ งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  หน้ าที่ พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการ
การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
ออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน 
และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) ที่มี
การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ  
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้  
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1  ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเพ่ือนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
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    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม  
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต

กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill,  

Up-skill ,New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
ที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ 
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนำร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2  ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ การเรียน              

ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 จัดทำกฎหมายลำดับ รองและแผนการศึกษาแห่ งชาติ เพ่ื อรองรับพระ ราชบัญญั ติ                  

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
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 3.6  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

               วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมีทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
 

 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 

 เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2. ผู้ เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับ 
ช่วงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
   8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล (7 แผนงาน) 
 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต(5 แผนงาน)    
   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)     
    5.  ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา (6 แผนงาน) 
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  3.7  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    

   1. วิสัยทัศน์ 
       การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

   2. พันธกิจ 
      2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
       2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
      2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
      2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

   3. ค่านิยม  TEAMWINS 
    T =  Teamwork การทำงานเป็นทีม 
    E =  Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
    A  =  Accountability ความรับผิดชอบ  
    M  =  Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
    W  =  Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
    I   =   Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
    N   =  Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
    S   =  Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ 
 
  

   4. เป้าประสงค์รวม 
      4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
    4.2 ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษท่ี 21 
    4.3 ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
    4.4 ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 
 

  5. เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2565 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจดัการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
*1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency 
Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่า  85 
คะแนน 
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เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2565 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
*2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น (สช.)  

ร้อยละ 51 
 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีข้ึนไป (สช.)  

ร้อยละ 80 

*4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียนเพ่ิมขึ้น (กศน.) 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (กศน.)  

ร้อยละ 80 
 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
*6. จำนวนครั้งที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

10,000,000 
ครั้ง 

4. ข้าราชการ คร ูและบคุลากรทางการศกึษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 
*7. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ./สช./สคบศ./กศน.)  

ร้อยละ 85 

 

  6. ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. ประกอบด้วย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 
เพื่อความม่ันคง   

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคง 
ในแต่ละบริบท 

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย  
เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ 
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของ
ประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง 
และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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   7. ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
การเรียนรู้ที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสม
กับการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในแต่ละบริบท  

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บ
ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, 
โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ 
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด 
แรงงานและการแข่งขันของประเทศ    

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัลชุมชน) 
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรยีนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะ
การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา  
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิด 
อย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็น 
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ 
ที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  
ความเป็นพลเมือง 
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) 
ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ (ต่อ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนา 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. หน่ วยงานมี ระบบการบริห าร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหาร
ราชการ/บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน  
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับ 
ทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มี 
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

 7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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  8. ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
ของเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.(หน่วยหลักรับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.   ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท  
1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
สป.) 

ร้อยละ 100 

*2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด,ภัย
ไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (สช./สบศ.) 

ร้อยละ 70 

3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ หรือสมรรถนะด้านอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพได้ (กศน.) 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจและยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย 
(ศปบ.จชต.) 

เพ่ิมข้ึน 
จากปีที่ผ่านมา 

 
*5. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการฟัง พูด-อ่าน-และเขียนภาษาไทยในระดับ
พอใช้ขึ้นไป (ศปบ.จชต.)  

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 85 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
*6. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(สนย. และทุกหน่วยงานในสังกัด สป.) 

ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (กศน.) ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.  
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 
อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป (สช.) 
   - ระดับปฐมวัย 
   - ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.(หน่วยหลักรับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ/
ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น (กศน./สช.) 

ร้อยละ 80 

*10. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.) ร้อยละ 80 
11. จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP) (ศทก.) 
(ศทก. : เป้าหมาย 30,000 คน ภายในปี พ.ศ.2565 : เริม่ต้น ปี 64 เป้าหมาย 
10,000 คน)  

20,000 คน 

12. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  

ร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.   ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอ
ภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
13. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได้ (กศน.) 

ร้อยละ 80 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เทียบกับเป้าหมาย (กศน./สช.) 

ร้อยละ 100 

15. จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 
(กศน. 10,000 คน / สช. 270,000 คน)  

280,000 คน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.   หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
16. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ (สน./สช./ก.ค.ศ.) 
(สน. 1 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 5 ฉบับ)  

ไม่น้อยกว่า 
11 ฉบับ 

*17. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
รายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหวา่งกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ศทก.) 
(: อ้างอิงจาก แผนปฏิรูปการศึกษา) (ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบฐานข้อมูล ภายในปี 2565 
: เริ่มต้นปี 2562 มีอยู่ 2 ระบบฐานข้อมูล : ปี 2563 เป้าหมาย 2 ระบบ : ปี 2564 
เป้าหมาย 1 ระบบ)  
(2562 : ฐานข้อมูลสถานศึกษา ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากรอ่ืน  
2563 : ฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  
2564 : ฐานข้อมูลหลักสูตร  
2565 : ฐานข้อมูลผลการเรียน) 

1 ระบบ
ฐานข้อมูล 
(ฐานข้อมูล 

ผลการเรียน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.(หน่วยหลักรับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

18. ร้อยละของหน่วยงานที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  
(ทุกหน่วยงานในสังกัด : หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด สป.  
เทียบเท่าสำนัก) 

ร้อยละ 80 

19. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.) 
(อ้างอิงจาก : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.2564-2565) 

ระดับ 5 
 
 
 

 
  3.8  แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 - 2570 
 

    วิสัยทัศน์  
    ประชากรทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะและวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ตามบริบทของกลุ่มจังหวัด บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

   พันธกิจ  
    1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  
    2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างอาชีพและการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและประเทศ  
    4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์  
    1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่จุดหมายแห่งคุณภาพชีวิต  
    3. พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะ 
มีความสามารถในการแข่งขันได้ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
    4. ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่  
 

   เป้าประสงค์  
    1. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสการศึกษาท่ีหลากหลาย เหมาะสม เสมอภาคอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต  
    2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  
    3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
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    4. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และของประเทศ  
    5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ โดยยึดแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    6. ระบบบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บูรณาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยภาคี 
เครือข่ายความร่วมมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

   กลยุทธ์  
    1. ส่งเสริมให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่างเสมอภาค  
    2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคันและจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ไม่เรียนต่อและนักเรยีนที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบาก  
    3. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
    4. พัฒนาหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สัมมาชีพ  
    5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และ
ความสามารถ ทางพหุปัญญา  
    6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพการศึกษา  
    7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่  
โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน  
    9. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  
 

  มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา  
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
     1. สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษาอายุ 3-5 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี  
(ร้อยละ 100)  
     2 ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี  
(ร้อยละ 100)  
     3. ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบกับประชากรกลุ่ม
อายุ 12-14 ปี (ร้อยละ 100)  
     4. สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา) อายุ 15-17 ปี 
(ร้อยละ 85)  
     5. ร้อยละของกลุ่มเด็กพิการ /กลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในวัยเรียนเข้าถึง
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ (ร้อยละ 95)  
     6. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 90)  
    มาตรการ/จุดเน้น  
    - สนับสนุนค่าใช้จ่ายและปัจจัยพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  
ที่มีความขาดแคลน  
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    - รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านหนังสือและพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
ให้สามารถเข้าถึงง่ายในทุกพ้ืนที่  
    - พัฒนาค่ายลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
    - ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลด 
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  
    - ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น โดยเฉพาะวัย
แรงงานและผู้สูงอายุ  
    - ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู ใช้ช่องทางการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเท (DLIT) รวมถึงการส่งเสริม 
การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) ออนไลน์ 
(Online) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่ เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่จุดหมาย
แห่งคุณภาพชีวิต  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
     1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน 
(ร้อยละ 60)  
     2 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการเรียน 
การสอนตามพหุปัญญาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ 100)  
     3. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2)  
     4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2)  
     5. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-Net)  (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2)  
     6. สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา (50 : 50)  
    มาตรการ/จุดเน้น  
     - จัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
     - พัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนดและ
ให้เป็นไปตามบริบททั้งสภาพภูมิศาสตร์ และศักยภาพของผู้เรียน  
     - พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เหมาะสม
กับการพัฒนาผู้เรียนในบริบทที่ประสบอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง  
     - พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน  
ในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) ออนไลน์ (On 
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line) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยี ทางการศึกษา 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ  
     - สร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งแรงจูงใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือลด
ปัญหาการขอย้ายออกจากพ้ืนที่  
     - เสริมสร้างอุดมการณ์ความเป็นข้าราชการ จิตวิญญาณครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
ตลอดจนการเชิดชูเกียรติครู อาจารย์ โดยเฉพาะครูในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร และนักเรียนที่เรียนวิชาชีพครู  
     - พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาของพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการศึกษาในพ้ืนที่  
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการ
เรียนรู้ให้มีสมรรถนะ มีความสามารถในการแข่งขันได้ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษท่ี 21  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
     1. จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภาค 
ขึ้นไป (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รางวัล)  
     2 จำนวนงานวิจัยด้านการศึกษา (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รางวัล)  
    มาตรการ/จุดเน้น  
     - ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญา ขอ ง
มนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทย มีทักษะความรู้ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการ
วิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัย
เรียน การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู หลักสูตร และกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุระบบบริการสาธารณสุข และ
วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา  
     - ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้มีความทันสมัย ตอบสนองความ ต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่  
     - ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning 
Reform : National Digital Learning Platform (NDLP) ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นห่างไกล  
     - จัดทำระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น 
เด็กออกกลางคัน อัตราการเข้าเรียน การจบการศึกษาและการเรียนต่อของประชากรวัยเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
     - วิจัย และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ เกิดคุณภาพการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ โดยยึด 
ความสอดคล้องและความต้องการตามสภาพบริบทของพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน  
     - ส่งเสริม สนับสนุน จัดเวทีนำเสนอเผยแพร่การนำเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ 
ในด้านงานวิจัยและการศึกษา  
     - สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis)  
     - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
     - ส่งเสริมให้สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน  
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     - วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ/ประเภทโดยยึดพ้ืนที่   
เป็นฐาน (Cluster - based, Area - based)  
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
     1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
(ร้อยละ 100)  
     2 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์  
ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 
100)  
    มาตรการ/จุดเน้น  
      - ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่บูรณาการการเรียนการสอนในวิชาหลัก 
เพ่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ภูมิปัญญาตัวตนท้องถิ่น สังคมชาติพันธุ์ 
และสภาพทั่วไปอันหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการนำหลักสูตรไปใช้ในการ
เรียนรู้ทั้งในระบบ/นอกระบบ  
      - เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด โดยการร่วมฟ้ืนฟู
และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า ให้มีจุดร่วมเพ่ือรักษาวัฒนธรรมของจังหวัด  
ให้ดำรงคุณค่าและความสง่างามตามอัตลักษณ์  
     - ส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นที่หลากหลายควบคู่กับภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน 
ในพ้ืนที่ เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สาม
ในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
     1. หน่วยงานการศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  (ร้อยละ 100)       
    มาตรการ/จุดเน้น  
     - ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดและรับผิดชอบการจัดการศึกษา  
     - ส่งเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาพิเศษ การศึกษาเพ่ือคนพิการ การศึกษาโดยครอบครัว 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการศึกษาทางเลือกและการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ  
     - พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
     - ส่งเสริมหน่วยงานให้มีการวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) แก่ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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3.9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน 
พ.ศ. 2564)  
 วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  

“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและเสริมสร้างมั่นคง รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

      ตารางสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดจังหวัดเพชรบูรณ์  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. การส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เกษตรปลอดภัย
อย่างครบวงจร 

1. เพื่อเพ่ิมมูลค่าและผลิต
ภาพภาคการเกษตร  
2. เพื่อสร้างมาตรฐาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ปลอดภัย / ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปปลอดภัย 
3. เพื่อส่งเสริมรายได้ และ
ลดภาระหนี้เกษตรกร 

1. ส่งเสริม/พัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย เพื่อเพ่ิม
ผลิตภาพทางการเกษตร 
2. พัฒนาแหล่งน้ำ/โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
และการแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพ่ิมช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย โดยเน้นตลาด 
นำการผลิต 
5. ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 
6. ส่งเสริมรายได้ และลด
ภาระหนี้เกษตรกร 
 

1. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 
5 ต่อปี 
2. จำนวนเกษตรกรที่เข้า
กระบวนการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน 
3. จำนวนเกษตรกรที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. มีการแนะนำตลาด
จำหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร
ก่อนการผลิต 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างสรรค์
มูลค่าเพิ่ม 

1. เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและเพ่ิมจำนวน
นักท่องเที่ยว    
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางการท่องเที่ยว  
ผ่านกิจกรรม และ 
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
และของฝากของที่ระลึก  
3. การท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้รับการบริหาร
จัดการเป็นอย่างดี 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การดูแลความ
ปลอดภัย และปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นจุดขาย
ของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวจากทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด 
6. ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
และของฝากของที่ระลึก  
ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

1. จำนวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
3. มูลค่าจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 
ของฝากของที่ระลึก 
เพ่ิมข้ึน 
 
 

3. ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้าง
ความม่ันคง
อย่างเท่าเทียม 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน และ มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบสวัสดิการทั้งด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
  
3. สังคมและชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

1. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา การ
สาธารณสุขและการบริการ
ภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการ
สร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้
และเสริมสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม/จิตสำนึกตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือลดรายจ่าย 
3. เสริมสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1. อัตราการเข้าเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา
เพ่ิมข้ึน (%) 
2. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (ปี) 
3. สัดส่วนแรงงานในระบบ
ประกันสังคมต่อจำนวน
แรงงานทั้งหมดเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ O-NET ระดับ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ตอนต้น/มัธยมศึกษาตอน
ปลายเพิ่มขึ้น (%) 



 
 

 

79 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

5. สถานพยาบาลที่ได้รับ
รองมาตรฐานคุณภาพ HA 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8 ต่อปี 
6.ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่น
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
7. ประชาชนเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของหมู่บ้าน 
ที่ถนนสายหลักใช้การได้
ตลอดปีเพ่ิมข้ึน 

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. เพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์
ของฐานทรัพยากรป่าไม้ 
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สร้างความม่ันคงทาง
พลังงานผ่านการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ และการ
อนุรักษ์พลังงาน 
4. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 
3. การจัดการองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ เพ่ือการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์พลังงาน 
5. การจัดการขยะและของเสีย 
เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 
2. ปริมาณขยะสะสมลดลง 
3. จำนวนของประชากร 
ที่ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติลดลง (ภัยแล้ง 
อุทกภัย )    
4. อัตราการใช้พลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภท
เพ่ิมข้ึน  
 

5. ยกระดับขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
2. มูลค่าภาคอุตสาหกรรม 
และการค้าเพ่ิมสูงขึ้น 
 

1. พัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันโดยการพัฒนา
บุคลากร การผลิตแรงงาน 
การบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
2. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

3. เป็นฐานอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิม
สูงขึ้น 

2. ส่งเสริมการลงทุน และ
ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
3. เพิ่มและพัฒนา
ประสิทธิภาพการคมนาคม
ขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และ
โครงสร้างพื้นฐาน  
4. ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ์ 

3. ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ภาคการขนส่ง สถานที่ 
เก็บสินค้าและการคมนาคม 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
4. ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลงร้อยละ 
5 ต่อปี 

 
 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 

   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
    ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
    “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่ งส่งเสริมการเกษตรและสินค้าปลอดภัย พัฒนาและยกระดับ 
การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างมั่นคงของสังคม รวมทั้ง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และ 
ผู้มาเยือน” 
   ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
    1. เกษตร : การพัฒนาเกษตรปลอดภัย และเกษตรมูลค่าสูง 
    2. ท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรณีวิทยา 
    3. สังคม/คุณภาพชีวิต : ประชาชนชาวเพชรบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    4. การค้า การลงทุน ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว :EWEC และ LIMEC 
    5. อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมสีเขียว 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม  
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
 

 ประกอบด้วยแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้  
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชากรวัยเรียน มีตัวชี้วัดดังนี้   

 1. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (เทียบกับประชากร
วัยเรียน อายุ 15 -17 ปี) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ต่อปี) 

 2. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 - 59 ปี (ปีการศึกษาเฉลี่ยนปี 2566 
ที่ 10 ปี และเพ่ิมขึ้นปีละ 0.5 ปี จนถึงปีการศึกษาเฉลี่ย 12 ปี ในปี พ.ศ.2570 ) 
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 2. ยกระดับคุณภาพ มีตัวชี้วัด คือ คะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพิ่มข้ึน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3) 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 
 3.10  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563 - 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

   1) วิสัยทัศน์ 
     “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ในศตวรรษท่ี 21” 
 

   2) พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
 3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
 4. ส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา
เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 
 

   3) เป้าประสงค์รวม 
 1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 4. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริ
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการ 
บูรณาการตามบริบทของจังหวัด 
 

   4) ตัวช้ีวัดรวม  
 1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ขีดความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการ
ส่งเสริมมีงานทำ)  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
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 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมนำศาสตร์
พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 6. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 
 

    5) จุดเน้นการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา 
     2. การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา
จังหวัด 
     3. พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     4. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ นำไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจใจความสำคัญของสิ่งที่อ่าน) 
     5. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้ เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
     6. การเพิ่มคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET)  
     7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทของจังหวัด  
     8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
     9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
 

   6) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการ 
มีส่วนร่วมในจังหวัด 
 
4. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ      
ที่ 19/2559 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134       
ตอนพิเศษ 96 วันที่ 3 เมษายน 2560) กำหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ     
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
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   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ     
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
   (2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
   (3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (4) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล       
เพ่ือการศึกษา 
   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   (8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
   (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
 
5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

   1. ที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอยู่ใน 
เขตชุมชนเมือง ใกล้กับสถานศึกษา หน่วยงานทางการ
ศึกษาและหน่วยงานราชการในจังหวัด ทำให้มีความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
   2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีการ
หลอมรวมวัฒนธรรมการทำงานและเป็นพลังในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม 
   3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีห้องประชุม 
ขนาดใหญ่ รองรับการจัดประชุมของหน่วยงาน 
   4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถประสานงาน
การบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาที่กระจายอยู่
ครอบคลุมทั้งจังหวัด เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด 
ยังขาดความเป็นเอกภาพและไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ 
ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจบริหาร
จัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ได้ 
   2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากต้นสังกัดไม่เพียงพอ ส่งผลให้การ
บริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ 
   3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอาคารและพ้ืนที่ 
ใช้สอยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยังไม่มี 
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ถนน ที่จอดรถ  
สำหรับให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ  
   4. ข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน 
ไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นปัจจุบัน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

   5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเครือข่ายพัฒนา 
ความร่วมมือด้านการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษา 
/สถานศึกษา/ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง
สถานประกอบการ ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

   1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม ทำให้การจัดการศึกษาได้รับการ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ 
   2. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ที่สำคัญ และมีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก ทำให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปี  
ซึ่งเอ้ือต่อการจ้างงานให้ผู้ประกอบการและลูกจ้าง 
มีรายได้ตลอดทั้งปี 
   3. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน่วยงานที่สนับสนุน 
การฝึกอาชีพ 
   4. ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
   5. หนว่ยงานทางการศึกษาในจังหวัด มีแนวโน้ม 
ให้ความร่วมมือ 

   1. นโยบายการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้
การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
   2. ปัจจุบันสถาบันครอบครัวมีความเข็มแข็งลดลง 
เนื่องจากวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ ปัญหาการ 
หย่าร้าง ยาเสพติด และปัญหาสังคมต่าง ๆ มีมากขึ้น 
ประกอบกับสภาพปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประชากร
วัยเด็กและแรงงานลดลง ส่งผลให้คุณธรรมจริยธรรม 
ความเอ้ือเฟ้ือค่านิยมที่ดีงามของสังคมลดลง 
   3. สัดส่วนการเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาของจังหวัด 
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสังคม ผู้ปกครอง 
และผู้เรียนบางส่วนยังขาดความเข้าใจ มีทัศนคติ ค่านิยม 
ที่ไม่ถูกต้อง การชี้แนะให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอาชีพ
หรือเชื่อมต่อยังไม่เป็นระบบ รวมทั้งความปลอดภัยของ
บุตรหลานในการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาส่งผล
ให้ขาดแคลนแรงงานสายอาชีพ 
   4. การประสานงาน สนับสนุนการตรวจราชการ 
ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาเท่าที่ควร 
   5. เครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ยังไม่เข้มแข็ง
เท่าท่ีควร  
   6. เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กออกกลางคัน 
ยังขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก 
   7. มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก 
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ส่วนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญดังนี ้
 
1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 1.1 วิสัยทัศน์ 
  “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นหน่วยงานบริการ  บริหาร  ประสานสนับสนุน 
และบูรณาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานอย่างกัลยาณมิตร” 
 

 1.2 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ บริหารงานด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรมและ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ซ่อนเร้น ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 
 

 1.3 เอกลักษณ์ 
  “ สำนักงาน 4 มิติ  บริการ  ประสาน  สนับสนุน  และบูรณาการการจัดการศึกษา” 
 

 1.4 อัตลักษณ์ 
  “รู้หน้าที่  รักสามัคคี  มีจิตบริการ” 
 

 1.5 ค่านิยมองค์การ  PNBGO   
   P = Performance ประสิทธิภาพ     
   N = Network เครือข่าย     
   B = Balance สมดุล     
   G = Goal เป้าหมาย     
   O = Ok  ถูกต้อง  
 

 1.6 พันธกิจ 
  1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านความมั่นคง    
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดรับการพัฒนาจังหวัด 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา    
  5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
  6. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบูรณาการในจังหวัด 
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 1.7 เป้าประสงค์รวม 
  1. บุคลากร และนักเรียนในสังกัดมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  2. กระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของสำนักงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดรับการ
พัฒนาจังหวัดหรือประเทศ 
  3. คุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท สูงขึ้น 
  4. เพ่ิมโอกาสการเข้ารับการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ     
  5. เพ่ิมทักษะและคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด 
 

 1.8 ตัวชี้วัดรวม 
  1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงและความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมความม่ันคงและความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ 
  3. มีกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของสำนักงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดรับ       
การพัฒนาจังหวัดหรือประเทศ 
  4. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) ทุกระดับสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
  5. ร้อยละ 80 ของข้าราชการในสังกัดได้รับการพัฒนา 
  6. สัดส่วนผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
  7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน/โครงการ               
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  8. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
โดยรวม มีค่าไม่น้อยกว่า 4.00 จาก 5.00 คะแนน 
 

 1.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถ        
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม         
ในจังหวัด 
 
2. เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

  เป้าประสงค์ 
  1. บุคลากร และนักเรียนในสังกัดมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
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  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านความมั่นคง 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน 
  3. ส่งเสริมการใช้หลักสูตรวินัยจราจรและการขยายผล 
  4. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบที่หลากหลาย 
  5. ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา ดำเนินการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและ
รับมือภัยคุมคามไซเบอร์ที่เหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และให้ เกิดความตระหนักรู้เท่าทันภัย
คุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความม่ันคงและ           
 ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงและ            
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  3. มีกระบวนการส่งเสริมการใช้หลักสูตรวินัยจราจรและการขยายผล 
  4. มีกระบวนการ/การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถ               
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
  เป้าประสงค์ 
   1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการจัดการศึกษา ที่สอดรับ
การพัฒนาจังหวัดและประเทศ 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดรับการพัฒนาจังหวัด 
  2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  3. ส่งเสริมการเสนอโครงการขอรับทุนในการวิจัย พัฒนา ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล     
เพ่ือการศึกษา ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึ กษาธิการ 
(EDTECH FUND) 
  ตัวช้ีวัด 
   1. มีโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการจัดการศึกษา ที่สอดรับการพัฒนาจังหวัดและ
ประเทศ 
   2. มีงานวิจัยทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 

 2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าประสงค์ 
   1. คุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท สูงขึ้น 
   2. บุคลากรได้รับการพัฒนา 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทุกระดับ 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
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  3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และการแนะแนว
การศึกษาทุกระดับทุกอาชีพ 
  4. ส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะผู้เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5. ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาทักษะผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์   
และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้าง
และเสรี 
  6. ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาทักษะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูล
ข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
   7. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยี แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือสอดรับกับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 
   8. ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง บูรณาการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นมาตรฐานใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสามารถ
ในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการไม่
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
   9. ส่งเสริมการสร้างสื่อ คลังสื่อ และแห่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
การศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด ที่ผู้เรียนหรือประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์เพ่ือให้เกิดการต่อยอดการผลิตสื่อการเรียนรู้
ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
   10. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online 
Course: MOOC)  ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถมและมัธยมหลักสูตร       
ด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ ผู้ เรียนสามารถเรี ยนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้                    
หลักสูตรสำหรับอาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพ่ือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ เพ่ิมเติมตลอดชีวิต             
ตามความสนใจในระยะแรก ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาตามความสนใจ  
   11. ส่งเสริมสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วางพ้ืนฐานแนวคิดการให้
การศึกษาด้านทักษะการคัดคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม 
(Coding) เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต รองรับแผนพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัล
ของประเทศ 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) ทุกระดับ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
   2. ร้อยละ 80 ของข้าราชการในสังกัดได้รับการพัฒนา  
   3. ระดับความสำเร็จของการนิเทศการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด 
   4. มีกระบวนการ/กิจกรรม เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
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 2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  เป้าประสงค์ 
   1. การศึกษาของประชากรวัยเรียนทุกระดับเพ่ิมขึ้น  
   2. คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการโอกาสทางการศึกษา 
หรือการจัดการอย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มทุกประเภท 
   2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือสำหรับการบริการทางการศึกษา และศูนย์กลางการการเรียนรู้ของชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3 - 5 ปี/6 - 11 ปี/12 - 14 ปี/15 - 17 ปี) 
   2. อัตราการเข้าเรียนรวม ม.ปลาย/อาชีวะ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา  
   3. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   4. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 

 2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 
   1. เพ่ิมทักษะและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในจังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและ        
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
   2. ส่งเสริมการดูแลและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในจังหวัด 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงาน/สถานศึกษา ในการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 
   4. ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้สานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและ
พระราชดำริด้านการศึกษาสู่ผู้เรียน 
  ตัวช้ีวัด 
   1. มีฐานข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานและสถานศึกษา 
   2. ระดับความสำเร็จในการติดตาม ตรวจสอบนักเรียนนักศึกษาโดยพนักงานส่งเสริม       
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
   3. ระดับความสำเร็จในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
 

 2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม        
ในจังหวัด 
  เป้าประสงค์ 
   1. การบริหารจัดการศึกษามีมาตรฐาน และบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   1. สนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและคณะอนุกรรมการ  



 
 
 

90 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

   2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของหน่วยงาน 
   3. จัดทำระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ    
   4. ส่งเสริม ประสานและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่คลอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 
   5. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา       
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
   6. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ควบวงจร หลากหลาย  
นำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจ 
   7. เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล ให้ผู้เรียนและประชาชนสามารถ
เข้าถึงและสืบค้นได้ 
   8. สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในการดำเนินงานการจัดทำระบบ
ทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ   
   9. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
   10. ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้เอกสารสำเนากระดาษ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงานภาครัฐ  
   11. เตรียมความพร้อมสำหรับการเพ่ิมขึ้นของฐานข้อมูลดิจิทัล เพ่ือรองรับการปฏิบัติ
ราชการ และจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล   
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
   2. ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด 
   3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
   4. ระดับความสำเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
   5. ระดับความสำเร็จในการจัดทำผังงานตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน 
   6. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
   7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   8. ระดับความสำเร็จของการจัดทำลักษณะสำคัญของหน่วยงาน 
   9. การร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลงจากปีที่ผ่านมา  
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ส่วนที่ 4 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

1. สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 5,187,668 บาท 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

โครงการ/งบประมาณ 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

(บาท) 
หมายเหตุ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5,187,668  
1. งบดำเนินงาน 4,966,468  
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ แยกเป็น 
    1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 
    2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
    3) ค่าถ่ายเอกสาร 
    4) ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้) 
    5) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน   
    6) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 
    7) ค่าจ้างแม่บ้าน  
    8) ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  3 คน  
    9) ค่าจดโดเมนเนมและเช่าพ้ืนที่เว็บ  
    10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของหน่วยงาน 
    11) ค่าวัสดุ 
        - ค่าวัสดุสำนักงาน   
        - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
        - ค่าน้ำดื่ม 
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม กศจ./อกศจ.  
1.4 ค่าอินเตอร์เน็ต 
1.5 ค่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
1.6 ค่าเช่าบ้าน   

( 1,908,000 ) 
300,000 
100,000 
240,000 
273,600 
120,000 
108,000 
108,000 
180,000 
6,202.79 

18,597.21 
 

300,000 
144,000 

9,600 
392,000 
766,500 
154,080 
236,038 

 
1,242,600 
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โครงการ/งบประมาณ 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1.7 ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามเงินอุดหนุน จัดตั้ง การเรียน 
การสอน โรงเรียนเอกชน    
1.8 งบพัฒนาในการจัดทำโครงการของหน่วยงาน ดังนี้ 
  1) โครงการดำเนินงานบริหารงานบุคคล Personnel 
Management 
  2) โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 
  3) โครงการ “ตรวจเยี่ยมนักเรียน/นักศึกษาที่รับทุนการศึกษา
ในพระราชานุเคราะห์ในจังหวัดเพชรบูรณ์” 
  4) โครงการ “ประชุมผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / 
ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์” 
  5) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
เพศวิถีศึกษา 

56,500 
 
 

70,070 
 

16,360 
 

21,600 
 

76,350 
 

20,000 
 

6,370 

2. งบลงทุน -  
2.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
2.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

- 
- 

 

3. งบรายจ่ายอ่ืน 221,200  
3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
3.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
ในศึกษาธิการจังหวัด 
3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับขับเคลื่อนการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาผ่านกลไกของ กศจ. 

30,300 
40,000 

 
60,000 

 
90,900 
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4.1 ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง          (หน่วย : บาท) 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

1. โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัติ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
1.1 กิจกรรมหลัก ประชุม
วิทยากรและคณะทำงาน 
1.2 กิจกรรมหลัก บรรยาย 
และฐานการเรยีนรู้ รุ่นท่ี 1,2 
1.3 กิจกรรมหลัก ประชุม
คณะกรรมการจัดทำเกณฑ์
การประกวดคลิปวดีิโอ 
1.4 กิจกรรมหลัก ประชุม
คณะกรรมการตดัสินการ
ประกวดคลิปวีดโิอ 
1.5 กิจกรรมหลัก จัดงาน
นำเสนอผลการประกวดคลิป
วีดิโอและมอบรางวัล 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน
ได้ศึกษาเรียนรู้พระราช
กรณียกิจของบูรพกษัตริย์
ไทย และพระมหา
กรุณาธิคณุต่อประชาชน
คนไทย 
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน 
มีเจตคติที่ดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ และ
บ้านเมือง มีโอกาส 
ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและ
มีคุณธรรม 
3. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถี 
ของท้องถิ่นและชุมชน  
มีจิตสำนึกรักและภมูิใจใน
ท้องถิ่นและชุมชนของ
ตนเอง 

จัดกิจกรรมบรรยายและ
ฐานการเรยีนรู้ให้กับ
ผู้เรยีน จำนวน 2 รุ่น ๆ 
ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 
160 คน 

จำนวนผู้เรียนท่ีได ้
เข้าร่วมโครงการ 
(160คน) 

160,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ ์

(กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาดและ

กิจการ
นักเรียน)  

1 1 1 
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4.1 ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  (หน่วย : บาท) 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

1. โครงการ “Innovation For 
Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565” 
4.1 กิจกรรมหลัก นำเสนอ
กรอบการดำเนินงานโครงการ
Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
4.2 กิจกรรมหลัก การประชุม
ช้ีแจงการดำเนินงานโครงการ 
Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
(O-NET) นวัตกรรม และ
การวจิัยทางการศึกษาระดับ
จังหวัด 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมการบรหิารจดัการ 
นวัตกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมการนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน
ของสถานศึกษานำร่องให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการยกระดับ 
 

สถานศึกษานำร่อง  
จากสังกัด สพฐ.  
จำนวน 4 โรงเรียน, 
สช. จำนวน 1 โรงเรียน 
และ อปท. จำนวน 1 
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  
6 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมการบรหิาร
จัดการ นวัตกรรมการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
และนวัตกรรมการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
ในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนานักเรียน
ครอบคลมุทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

1. มีข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
ในระดับจังหวัด 
2. มีรูปแบบนวัตกรรม
การบริหารจัดการ  
การพัฒนาการจดัการ
เรียนรู้ การนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ/ 
แนวทางการพัฒนา
นักเรียน ระดับจังหวัด 
อย่างน้อยด้านละ 1 
รูปแบบ 
3. สถานศึกษานำร่อง 
มีรูปแบบนวัตกรรมการ
บริหารจดัการ และ
นวัตกรรมการจดัการ

86,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล) 

3 1 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

4.3 กิจกรรมหลัก การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้
ระดับจังหวดั 
4.4 กิจกรรมหลัก การนเิทศ 
ติดตามและประเมินผล
ดำเนินงานของสถานศึกษา 
นำร่อง 
4.5 กิจกรรมหลัก  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ถอดบทเรียนรปูแบบการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
4.6 กิจกรรมหลัก  
การรายงานผล และเผยแพร ่
ผลการดำเนินงานโครงการ 

คุณภาพการศึกษาระดับ
จังหวัด 

เรียนรู้ ให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางเรยีน 
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
เพิ่มขึ้น 
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4.1 ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
       

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้       (หน่วย : บาท) 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

1. โครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และประสิทธิภาพการศึกษา 
จังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 
: การเสริมสร้างคณุลักษณะ 
ลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
1.1 กิจกรรมหลัก การแต่งตั้ง
และประชุมคณะทำงาน
เสรมิสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุน
ผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ ์
1.2 กิจกรรมหลัก การสัมมนา 
อิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) 
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระดับปฐมวัย 
1.3 กิจกรรมหลัก การสัมมนา
อิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) 
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์คณุลักษณะ
ลูกพ่อขุนผาเมือง ใน ๓ 
ด้าน ได้แก่ ความเสยีสละ 
ความกล้าหาญ และความ
ชาญฉลาด  
2. เพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกของ กศจ. ในประเด็น
การเสริมสร้างคณุลักษณะ
ลูกพ่อขุนผาเมืองขึ้น (ความ
เสียสละ ความกลา้หาญ 
และความชาญฉลาด) 
3. เพื่อให้บุคลากรของ
โรงเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์  สามารถ
ดำเนินการเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผา
เมือง (ความเสียสละ  
ความกล้าหาญ และ 
ความชาญฉลาด) ได ้

1) ได้พฤติกรรมบ่งช้ี
คุณลักษณะลูกพ่อขุน 
ผาเมือง ใน ๓ ด้าน 
ได้แก่ ความเสียสละ  
ความกล้าหาญ และ
ความชาญฉลาด  
๒) มีแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัด โดยผ่านกลไก
ของ กศจ.ในประเด็น
การเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุน 
ผาเมือง (ความเสียสละ 
ความกล้าหาญ  
และความชาญฉลาด) 
3) โรงเรยีนทุกสังกัดใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม 
สื่อสาร สร้าง 
ความเข้าใจ เสนอแนะ 
การดำเนินการเกี่ยวกับ

๑) ได้พฤติกรรมบ่งช้ี
คุณลักษณะลูกพ่อขุน 
ผาเมือง ใน ๓ ด้าน ได้แก่ 
ความเสยีสละ  
ความกล้าหาญ และ 
ความชาญฉลาด  
๒) มีแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัด 
โดยผ่านกลไกของ กศจ.
ในประเด็นการเสริมสรา้ง
คุณลักษณะลูกพ่อขุน 
ผาเมือง (ความเสียสละ 
ความกล้าหาญ  
และความชาญฉลาด) 
3) โรงเรยีนทุกสังกัดใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม สื่อสาร  
สร้างความเข้าใจ 
เสนอแนะ การดำเนินการ
เกี่ยวกับการเสรมิสร้าง

90,900 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล) 

3 1 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระดับประถมศึกษา 
1.4 กิจกรรมหลัก การสัมมนา 
อิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) 
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระดับมัธยมศึกษา 
1.5 กิจกรรมหลัก การสัมมนา 
อิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) 
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระดับอาชีวศึกษา 
1.6 กิจกรรมหลัก การจัดทำ
ประกาศคณุลักษณะลูกพ่อขุน
ผาเมือง 
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ ์
1.7 กิจกรรมหลัก การประชุม 
คณะทำงานเสรมิสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณเ์พื่อกำหนด 
กรอบและพัฒนาเครื่องมือ 
ในการนิเทศ ติดตามการ

การเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผา
เมือง (ความเสียสละ 
ความกล้าหาญ และ
ความชาญฉลาด) อย่าง
น้อยอำเภอละ ๑ แห่ง 

คุณลักษณะลูกพ่อขุน 
ผาเมือง (ความเสียสละ 
ความกล้าหาญ และ 
ความชาญฉลาด) อย่าง
น้อยอำเภอละ ๑ แห่ง 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

ดำเนินการ ระดับปฐมวัย 
1.8 กิจกรรมหลัก การประชุม 
คณะทำงานเสรมิสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณเ์พื่อกำหนด 
กรอบและพัฒนาเครื่องมือ 
ในการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินการ ระดับประถมศึกษา 
1.9 กิจกรรมหลัก การประชุม 
คณะทำงานเสรมิสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณเ์พื่อกำหนด 
กรอบและพัฒนาเครื่องมือ 
ในการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินการ ระดับมัธยมศึกษา 
1.10 กิจกรรมหลัก การ
ประชุมคณะทำงานเสริมสรา้ง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณเ์พื่อกำหนด 
กรอบและพัฒนาเครื่องมือ 
ในการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินการ ระดับอาชีวศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

1.11 กิจกรรมหลัก การนิเทศ
ติดตามสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
การดำเนินการเสรมิสรา้ง 
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง 
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ (โรงเรยีนในสังกัด 
สพฐ.) 
1.12 กิจกรรมหลัก การนิเทศ
ติดตามสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
การดำเนินการเสรมิสรา้ง 
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง 
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ (โรงเรยีนในสังกัด 
สช.) 
1.13 กิจกรรมหลัก การนิเทศ
ติดตามสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
การดำเนินการเสรมิสรา้ง 
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง 
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ (โรงเรยีนในสังกัด 
อปท.) 
1.14 กิจกรรมหลัก การนิเทศ
ติดตามสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
การดำเนินการเสรมิสรา้ง 
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง 
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

เพชรบูรณ์ (โรงเรยีนในสังกัด 
ตชด.) 
1.15 กิจกรรมหลัก การนิเทศ
ติดตามสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
การดำเนินการเสรมิสรา้ง 
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง 
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ (โรงเรยีนในสังกัด 
สำนักงานพระพุทธศาสนา) 
1.16 กิจกรรมหลัก การจดัทำ
รายงานผลการสื่อสาร สร้าง
ความเข้าใจ นิเทศตดิตามการ
ดำเนินการเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง
สำหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ ์
2. โครงการ ส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ
และการพัฒนาหลักสูตร 
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
2.1 กิจกรรมหลัก การสำรวจ
ข้อมูล และจัดทำสารสนเทศ
การดำเนินการขับเคลื่อน
ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนของ

เพื่อพัฒนาหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
ความเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของจังหวัดเพชรบูรณ ์

จังหวัดเพชรบูรณ ์
มีหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ตามบริบท 
(การเตรยีมความพร้อม
การจัดการศึกษา 
เพื่ออาชีพโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน)       

จังหวัดเพชรบูรณ ์
มีหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ตามบริบท 
(การเตรยีมความพร้อม 
การจัดการศึกษาเพื่อ 
อาชีพโดยใช้จังหวัด 
เป็นฐาน) อย่างน้อย 1 
หลักสตูร 

72,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล)  

3 1 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  
ในจังหวัดเพชรบูรณ ์
2.2 กิจกรรมหลัก การประชุม
นำเสนอผลการดำเนินงาน 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในการขับเคลื่อนห้องเรียน
อาชีพ ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  
ในจังหวัดเพชรบูรณ ์
2.3 กิจกรรมหลัก การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
หลักสตูรให้กับสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
อาชีวศึกษา ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
2.4 กิจกรรมหลัก การพัฒนา
หลักสตูร และการจดัทำเอกสาร
ประกอบหลักสูตรห้องเรียน
อาชีพของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
2.5 กิจกรรมหลัก การนเิทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

ดำเนินงานการนำหลักสูตร
ห้องเรียนอาชีพโดย
คณะกรรมการนิเทศ ตดิตาม
การใช้หลักสตูรห้องเรยีนอาชีพ 
2.6 กิจกรรมหลัก การประชุม
สรุปผลการนิเทศ การใช้
หลักสตูรห้องเรียนอาชีพโดย
คณะกรรมการนิเทศ ตดิตาม
การใช้หลักสตูรห้องเรยีนอาชีพ 
2.7 กิจกรรมหลัก การนำเสนอ
ผลการดำเนินงานท่ีเป็นเลิศและ
การคัดเลือกสถานศึกษา
ต้นแบบของจังหวัด 
2.8 กิจกรรมหลัก การจัดทำ
เอกสารรายงานและเผยแพรผ่ล
การดำเนินงานระดับจังหวัด 
3. โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ีจังหวัด
เพชรบูรณ์    
3.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิ 
สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน
ได้รับการดูแลและพัฒนาด้าน
การจัดการศึกษาอย่างมี
มาตรฐานเหมาะสมและเตม็
ตามศักยภาพรวมทั้งได้รับการ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
การดูแลและพัฒนาด้าน
การจัดการศึกษาอย่างมี
มาตรฐานเหมาะสมและ
เต็มตามศักยภาพรวมทั้ง
ได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม 
สติปัญญา และทักษะการ
เรียนรู้ทีส่มวัย มีพื้นฐาน

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 
- 6 ปี) ได้รับการดูแล
พัฒนาจัดประสบการณ์
เรียนรู้และจัดการศึกษา
ให้มีพัฒนาการสมวัย 
ในทุกด้าน  
2. สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทุกแห่งได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนและ

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 
ปี) ทุกคนได้รับการดูแล 
พัฒนาจัดประสบการณ์
เรียนรู้และจัดการศึกษา 
ให้มีพัฒนาการสมวัยใน 
ทุกด้าน  
2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ 
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

45,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล) 

3 1 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณส์ังคม สติปัญญา และ
ทักษะการเรยีนรู้ที่สมวัย มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
3.2 กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนา
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยรวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจดัการศึกษาปฐมวัย 
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 
3.3 กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนา
เครือข่ายขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ีอย่าง
บูรณาการทุกภาคส่วนโดย
สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ 

ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวมทั้งผู้ปฏิบตัิงานด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีคณุภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2561  
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเครือข่าย
ขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นท่ีอย่างบูรณาการ
ทุกภาคส่วนโดยสอดคล้อง
ตามบริบทของพื้นที่ 

พัฒนาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561  
3. ผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ได้รับการส่งเสรมิ
สนับสนุนและพัฒนา 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
มีความตระหนักและ 
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
ดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย
อย่างบูรณาการ 

ตามมาตรฐานสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561  
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผูร้ับบริการ 
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน ภาพรวม  
77 จังหวัด ไดร้ับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีความตระหนัก
และเข้ามามสี่วนร่วมใน
การดูแล พัฒนาและจดั
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย 
อย่างบูรณาการ 

4. โครงการ “Innovation For 
Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565” 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
(O-NET) นวัตกรรม และ
การวิจัยทางการศึกษาระดับ
จังหวัด 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบ

สถานศึกษานำร่อง  
จากสังกัด สพฐ.  
จำนวน 4 โรงเรียน, 
สช. จำนวน 1 โรงเรียน 
และ อปท. จำนวน 1 
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  

1. มีข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
ในระดับจังหวัด 

86,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล) 

3 1 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

4.1 กิจกรรมหลัก นำเสนอ
กรอบการดำเนินงานโครงการ
Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
4.2 กิจกรรมหลัก การประชุม
ช้ีแจงการดำเนินงานโครงการ 
Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
4.3 กิจกรรมหลัก การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้
ระดับจังหวดั 
4.4 กิจกรรมหลัก การนเิทศ 
ติดตามและประเมินผล
ดำเนินงานของสถานศึกษา 
นำร่อง 
4.5 กิจกรรมหลัก  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ถอดบทเรียนรปูแบบการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

นวัตกรรมการบรหิารจดัการ 
นวัตกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมการนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน
ของสถานศึกษานำร่องให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาระดับ
จังหวัด 

6 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมการบรหิาร
จัดการ นวัตกรรมการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
และนวตักรรมการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
ในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนานักเรียน
ครอบคลมุทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

2. มีรูปแบบนวัตกรรม
การบริหารจัดการ  
การพัฒนาการจดัการ
เรียนรู้ การนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ/ 
แนวทางการพัฒนา
นักเรียน ระดับจังหวัด 
อย่างน้อยด้านละ 1 
รูปแบบ 
3. สถานศึกษานำร่อง 
มีรูปแบบนวัตกรรมการ
บริหารจดัการ และ
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรู้ ให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางเรยีน 
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
เพิ่มขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

4.6 กิจกรรมหลัก  
การรายงานผล และเผยแพร ่
ผลการดำเนินงานโครงการ 
5. โครงการ “พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา
โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕” 
5.1 กิจกรรมหลัก การแต่งตั้ง
และประชุมคณะทำงานพัฒนา
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา
โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ 
เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง 
ในการดำเนินการตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
5.2 กิจกรรมหลัก การประชุม 
คณะทำงานพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕  
เพื่อกำหนดเครื่องมือในการ
นิเทศ ติดตามการดำเนินการ
ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

1. เพื่อให้บุคลากรของ
โรงเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีความรู้  
ความเข้าใจในการ
ดำเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษา ตามกฎกระทรวง 
พ.ศ.๒๕๖๑   
2. เพื่อให้บุคลากรของ
โรงเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์  สามารถ
ดำเนินการประกันคณุภาพ 
การศึกษา ตามกฎกระทรวง 
พ.ศ.๒๕๖๑ ได ้

1) โรงเรยีนทุกสังกัดใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม 
สื่อสาร สร้างความ
เข้าใจ เสนอแนะ  
การดำเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคณุภาพ
การศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2561 อย่างน้อย
สังกัดละ ๑ แห่ง 

1) โรงเรยีนทุกสังกัดใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม 
สื่อสาร สร้างความเข้าใจ  
เสนอแนะการดำเนินการ
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2561 อย่างน้อย
สังกัดละ ๑ แห่ง 

20,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล) 

3 1 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

5.3 กิจกรรมหลัก การนเิทศ
ติดตามสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
การดำเนินการตามกฎกระทรวง 
การประกันคณุภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.) 
5.4 กิจกรรมหลัก การนเิทศ
ติดตามสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
การดำเนินการตามกฎกระทรวง 
การประกันคณุภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนในสังกัด 
สช.) 
5.5 กิจกรรมหลัก การนเิทศ
ติดตามสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
การดำเนินการตามกฎกระทรวง 
การประกันคณุภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนในสังกัด 
อปท.) 
5.6 กิจกรรมหลัก การนเิทศ
ติดตามสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
การดำเนินการตามกฎกระทรวง 
การประกันคณุภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนในสังกัด 
ตชด.) 
5.7 กิจกรรมหลัก การนเิทศ
ติดตามสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

การดำเนินการตามกฎกระทรวง 
การประกันคณุภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนในสังกัด 
สำนักพระพุทธศาสนา) 
5.8 กิจกรรมหลัก การจัดทำ
รายงานผลการสื่อสาร  
สร้างความเข้าใจ นิเทศติดตาม
เชิงรุกการดำเนินการ 
ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
6. โครงการ “ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
เพศวิถีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์” 
6.1 กิจกรรมหลัก ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อน 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถี
ศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ ์
6.2 กิจกรรมหลัก นิเทศ 
ติดตามการจดัการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษาของสถานศึกษา 
สถานการศึกษาเอกชน 
6.3 กิจกรรมหลัก รายงานผล
การติดตามการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ ์
ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา

1. เพื่อดำเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถี
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์
2. เพื่อประสานและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
รวมกับคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับ
จังหวัด 
3. เพื่อการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรยีนการสอน
เพศวิถีศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ

1. มีประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
เพศวิถีศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ ์
2. มีการนเิทศ ติดตาม
การจัดการเรยีนการ
สอนเพศวิถีศึกษาของ
สถานศึกษา สถาน
การศึกษาเอกชน 
3. มีการสรุปและ
รายงานผลการติดตาม
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน

ร้อยละ 100 หน่วยงาน
ทางการศึกษาขับเคลื่อน
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ ์
ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

6,370 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มพัฒนา
การศึกษา) 

3 1 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

จังหวัดเพชรบูรณ ์ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และจัดทำข้อมูลสถิติเสนอ
ต่อคณะทำงานพัฒนาระบบ
การศึกษาท่ีส่งเสริมการ
เรียนรูด้้านเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และ
มีระบบการดูแลช่วยเหลือ 
ที่เหมาะสม ระดับจังหวัด
  

วัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ ์

7. ส่งเสริมสนับสนุน 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
7.1 กิจกรรมหลัก ประชุม  
ช้ีแจง เรื่องการจัดทำโครงการ
และแนวทางการขับเคลื่อน 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
7.2 กิจกรรมหลัก วิเคราะห ์
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
7.3 กิจกรรมหลัก จัดทำแผน
และแนวทางการขับเคลื่อน
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

1. เพื่อจัดทำโครงการ 
แผนการจดัการเรียนรู ้
และแนวทางการขับเคลื่อน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสู่การปฏิบัติ
จริงในสถานศึกษา 
2. เพือ่นิเทศ ติดตาม  
การดำเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของในจังหวัดเพชรบูรณ ์

โรงเรียนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ เครื่องมือ
และแนวทาง การ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสู้งขึ้น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 
*บูรณาการกับ
โครงการ IFTE 

- ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล) 

3 1 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

8. โครงการนิเทศบูรณาการ 
สานความร่วมมือสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ ์
8.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาคร ู
ให้สามารถจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
8.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาคร ู
ให้มีความรู้ ความเข้าใจและ 
มีความสามารถในการออกแบบ
รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
8.3 กิจกรรมหลัก พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ให้มีความรู ้
ความเข้าใจสามารถกำกับดูแล
และอำนวยการให้คำแนะนำ
หรือช่วยเหลือครู (นิเทศ) 

1. เพื่อพัฒนาให้ผู้ครู
สามารถจัดการเรยีนรู้เชิงรุก
ตามบริบทของสถานศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการ
ออกแบบรายวิชา รายวิชา
เพิ่มเตมิและกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  
3. เพื่อพัฒนาผู้บรหิาร
สถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้
ความเข้าใจสามารถกำกับ
ดูแลให้คำแนะนำและ
ช่วยเหลือคร ู

1) ครูผูส้อนในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดการเรยีนรู้
เชิงรุกในศตวรรษท่ี 21 
ได ้
๒) ครูผูส้อนมีความรู้ 
ความเข้าใจสามารถ
ออกแบบรายวิชาและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้ทุกกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
๓) ผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกแห่งมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถกำกับ
ดูแลและอำนวยการให้
ครูออกแบบรายวิชา
หรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนและสามารถ
นำไปจัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีน 
๔) ศึกษานิเทศก์ทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถให้คำแนะนำ
หรือช่วยเหลือครู
ออกแบบรายวิชาหรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑) ร้อยละ 80 ครูที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ในเชิงรุก 
2) ครูได้รับการการ
พัฒนาให้สามารถ
ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติม
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน             
3) ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถกำกับดูแลและ
อำนวยการให้ครูออกแบบ
รายวิชาเพิ่มเติมหรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และสามารถนำไปจดัการ
สอนหรือจัดกจิกรรมให้
ผู้เรยีน        
4) ศึกษานิเทศก์ ให้
คำแนะนำหรือช่วยเหลือ
ครูให้มีความรู้ในการ
ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติม
หรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

- 
*บูรณาการ
จากโครงการ
ต่าง ๆ ของ
สำนักงาน 

- ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล) 

3 1 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

และการนำไปจดัการ
สอนหรือจัดกจิกรรมให้
ผู้เรยีน 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

4.1 ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา         (หน่วย : บาท) 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

1. โครงการ  “ตรวจเยี่ยม
นักเรียน/นักศึกษาที่รับ
ทุนการศึกษาในพระราชานุ
เคราะห์ในจังหวัดเพชรบูรณ์” 
1.1 กิจกรรมหลัก ตรวจเยีย่ม
บ้านนักเรียน/นักศึกษาท่ีรับ
ทุนการศึกษาในพระราชา 
นุเคราะห์ ท่ีอยู่ในการติดตาม
ดูแลของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ ์

1. เพื่อติดตามการคงอยู่
ของนักเรียน/นักศึกษาผู้รับ
ทุนการศึกษาในพระราชา 
นุเคราะห์ และรับทราบ
ปัญหา/อุปสรรคในระหว่าง
การศึกษาของผู้รับทุน  
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน   
 2. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 
ให้คำแนะนำในการศึกษา 
การดำเนินชีวิต และการ
ประพฤติตนภายใต้การรับ
ทุนในพระราชานุเคราะห ์

มีการออกตรวจเยี่ยม
นักเรียน/นักศึกษาที่รับ
ทุนการศึกษาใน
พระราชานุเคราะห์  
ที่อยู่ในการติดตามดูแล
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ จำนวน  
62 คน 

ร้อยละ 60 ของนักเรยีน/
นักศึกษาท่ีได้รับทุน
พระราชทานฯ ได้รับการ
ตรวจเยีย่ม 

21,600 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มพัฒนา
การศึกษา) 

4 3 4 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

4.1 ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       (หน่วย : บาท) 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

1. โครงการ วันรักต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 
ศธจ.เพชรบูรณ ์
1.1 กิจกรรมหลัก จัดกจิกรรม
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  
พ.ศ.2563 

1. เพื่อปลูกจติสำนึก 
ให้บุคลากรเกิดความรัก
ความหวงแหนทรัพยากร
ป่าไม ้
2. เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว  
และความร่มรื่นให้แก่
สำนักงาน 
3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรักความสามัคคี  
ความผูกพันดูแลสถานที่
ทำงาน 
 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์
จำนวน 45 คน 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณจ์ำนวน  45  
คน  ร่วมกิจกรรมเพื่อ
สร้างพื้นที่สีเขียว  และ
ความร่มรื่นให้แก่
สำนักงานเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรักความสามคัคี  
ความผูกผันดูแลสถานท่ี 

- - ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

(กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ

กิจการ
นักเรียน) 

5 2 3 
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4.1 ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
      

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด          (หน่วย : บาท) 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 
(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบรูณ์ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
1.1 กิจกรรมหลัก การทบทวน
และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566-2570) และ
แผนปฏิบัติการดา้นการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี 
1.2 กิจกรรมหลัก การติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
1.3 กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์
และแนวทางการจดั
การศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี  
และแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะ 1 ป ี

1) มีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570)                
(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2565) 
2) มีแผนปฏิบัติการด้าน
การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี  
3) มีรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565   

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี  
และแผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะ 1 ป ี

30,300 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

(กลุ่มนโยบาย
และแผน) 

6 6 5 

2.โครงการเสริมสรา้งศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

1. เพื่อให้บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และ

ร้อยละ 80  ผู้บริหาร  
ข้าราชการ  บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ

ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
ข้าราชการ บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์และ

40,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

(กลุ่ม
อำนวยการ) 

6 6 5 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 
(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

2.1 กิจกรรมหลัก ศึกษาดูงาน 
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร
ที่ประสบความสำเร็จการพัฒนา
คุณภาพด้านการนเิทศการศึกษา 
2.2 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏิบัติการบุคลากรสำนักงาน 
ศธจ.เพชรบูรณ ์
2.3 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏิบัติการบุคลากรสำนักงาน 
ศธจ.เพชรบูรณ ์

ปรับปรุงพัฒนางาน 
2. เพื่อให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
ร่วมกัน เข้าใจหลักการ
ทำงานเป็นทีม สร้าง
ความผูกพันและ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข
และเพื่อความสำเร็จตาม
เป้าหมายองค์กร 

ลูกจ้าง ไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ :  
เสรมิสร้างศักยภาพ
บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์

ลูกจ้าง ท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ :  
เสรมิสร้างศักยภาพ
บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์

3. โครงการ สนับสนุนการ
ตรวจตดิตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565    
3.1 กิจกรรมหลัก จัดทำ
แนวทางกระบวนการตรวจ
ติดตาม และประเมินผล 
ตามนโยบายการตรวจราชการ 
3.2 กิจกรรมหลัก สนบัสนุน 
การตรวจราชการ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
รอบที่ 1 

1. เพื่อจัดทำแผนการ
ตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลตาม
นโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม 
ตรวจเยีย่ม และ
ประเมินการจดั
การศึกษาตามนโยบาย
การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3. เพื่อกำกับ ดูแล เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผล

1) มีแผนสนับสนุนการ
ตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลตาม
นโยบายการจัด
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2) นิเทศ ติดตาม  
ตรวจเยีย่ม และ
ประเมินผลการจดั
การศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษา และ
สถานศึกษาท่ีเป็น 
หน่วยตรวจรับ ร่วมกับ

1) แผนรองรับการตรวจ
ราชการ มีความ
สอดคล้องในการตรวจ
ติดตามและประเมินผล 
ตามนโยบายการจัด
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2) หน่วยงานทางการ
ศึกษา และสถานศึกษาที่
เป็นหน่วยตรวจรับ ได้รับ
การนิเทศ ตรวจเยี่ยม  
และนำผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

60,000 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
(กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล) 

6 6 5 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 
(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

3.3 กิจกรรมหลัก สรุป
รายงานผลการตรวจราชการ 
รอบที่ 1 
3.4 กิจกรรมหลัก สนบัสนุน
การตรวจราชการ ตดิตาม 
และประเมินผลการจดั
การศึกษา รอบที่ 2 
3.5 กิจกรรมหลัก สรุปรายงาน
ผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 

การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทางการศึกษา 
และสถานศึกษาทุกสังกัด
ตามข้อสั่งการของผูต้รวจ
ราชการ และ กศจ. 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3) มีสรุปรายงานข้อมลู
สารสนเทศทาง
การศึกษาตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การ
ตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ในภาพรวมระดับจังหวัด 

การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) สรุปรายงานขอ้มลู
สารสนเทศทางการศึกษา
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การตรวจ 
ราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ในภาพรวมระดับจังหวัด 
เป็นปัจจุบันสามารถ
นำมาใช้ได้ทันที 

4. โครงการตรวจ ติดตาม 
และกำกับการดำเนินงานเงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์
4.1 กิจกรรมหลัก การตรวจ 
ติดตาม และกำกับการ
ดำเนินงานเงินอุดหนุนของ
โรงเรียนเอกชน ประจำปี
การศึกษา 2564 - 2565 
4.2 กิจกรรมหลัก การประชุม
คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  

1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการบริหาร
จัดการเงินอุดหนุน 
ทุกประเภทของโรงเรียน
เอกชนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนกำหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
2. เพื่อให้การดำเนินงาน
เกี่ยวกับเงินอุดหนุน 
ทุกประเภท ของโรงเรียน
เอกชนในการดูแลของ

1) ออกตรวจ ติดตาม
และกำกับการ
ดำเนินงานเงินอุดหนุน
ทุกประเภทของโรงเรียน
เอกชน ในการดูแลของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จำนวน 34 โรงเรยีน  
ที่ได้รับเงินอุดหนุน   
2) ออกตรวจตดิตาม
สถานการณ์จัดตั้ง การ
จัดการเรียนการสอน
การเปลีย่นแปลง
รายการในตราสารจดัตั้ง 

1) ระดับความสำเรจ็
การออกตรวจ ตดิตาม
และกำกับการให้เงิน
อุดหนุนทุกประเภท 
ของโรงเรียนเอกชน  
ในการดูแลของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จำนวน 34 โรงเรยีน  
ที่ได้รับเงินอุดหนุน   
2) ระดับความสำเรจ็
การออกตรวจตดิตาม
สถานการณ์จัดตั้ง  
การจัดการเรยีน 

56,500 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

(กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษา
เอกชน) 

6 6 5 



 

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
116 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 
(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

4.3 กิจกรรมหลัก การประชุม
คณะ กรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนนอกระบบจังหวดั
เพชรบูรณ์ และผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สอดคล้องกับกฎหมาย 
นโยบายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อตรวจติดตาม
สถานการณ์จัดตั้ง  
การจัดการเรยีนการสอน  
การเปลีย่นแปลงรายการ
ในตราสารจัดตั้ง และการ
เลิกลม้กิจการของ
โรงเรียนเอกชนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กำหนด 
4. เพื่อให้ความรู้  
การแก้ปัญหา และให้
คำแนะนำเกี่ยวกับ 
แนวทางการปฏิบัติในการ
ดำเนินกิจการต่าง ๆ  
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันทัน
ต่อสถานการณ์แก่
โรงเรียนเอกชน 
5. เพื่อประชุม
คณะกรรมการประสาน
และส่งเสรมิการศึกษา
เอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  

และการเลิกล้มกิจการ
ของโรงเรียนเอกชน  
3) รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ตรวจ ติดตามและกำกับ
การดำเนินงาน  
เงินอุดหนุนทุกประเภท
ของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์     
4) คณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จังหวัดเพชรบูรณ์
คณะกรรมการ 
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนนอก
ระบบจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนทุกโรงเรียน 
เข้าร่วมการประชุม 

การสอน 
การเปลีย่นแปลง 
รายการในตราสารจดัตั้ง 
และการเลิกล้มกิจการ
ของโรงเรียนเอกชน  
3) ระดับความสำเรจ็
การรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการตรวจ ตดิตาม
และกำกับการ
ดำเนินงานเงินอุดหนุน
ของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเพชรบูรณ ์
4) ผู้คณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
คณะกรรมการประสาน
และส่งเสรมิการศึกษา
เอกชนนอกระบบ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนเข้าร่วมประชุม
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 
(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

คณะกรรมการประสาน
และส่งเสรมิการศึกษา
เอกชนนอกระบบจังหวัด
เพชรบูรณ์ และผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน 
ทุกโรงเรียน 

5. โครงการ “ดำเนินงาน
บริหารงานบุคคล  
Personnel Management” 
5.1 กิจกรรมหลัก ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
อัตรากำลัง (๔ เขต) 
5.2 กิจกรรมหลัก ประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
5.3 กิจกรรมหลัก
คณะกรรมการกลั่นกรองการ
เลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) 
5.4 กิจกรรมหลัก ประชุม
คณะทำงานจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ ์
 

1. เพื่อให้หน่วยงาน 
มีการบูรณาการการ
บริหารงานบุคคลโดยการ
มีส่วนร่วมในจังหวัด 
2. มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเดยีวกันทั้ง
จังหวัด  
3. มีระบบฐานข้อมูล
อัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ ์

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑, เขต 
๒, เขต ๓ และ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ร่วมกัน
ประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในการ
บริหารงานบุคคล และมี
ระบบฐานข้อมลู
อัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ ์

มีการประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันใน
การบริหารงานบุคคล 
ระหว่างสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ
สำนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑, เขต 
๒, เขต ๓ และ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ทุกเดือน 
และมรีะบบฐานข้อมลู
อัตรากำลังข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ ์

70,070 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

(กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล) 

6 6 5 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 
(10) 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 
(11) 

6. โครงการ “จัดทำข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 
พ.ศ. 2565” 
6.1 กิจกรรมหลัก การจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
เพื่อการวางแผน กำกับตดิตาม 
และรายงานความก้าวหน้าตาม
แนวทางการยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษา 

เพื่อจัดทำข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้
ในการวางแผนและ
ติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ ์

มีข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ จำนวน 1 
ฉบับ 

ระดับความสำเร็จ 
ในการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ ์

16,360 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

(กลุ่มนโยบาย
และแผน) 

6 6 5 

7. โครงการประชุมผู้บริหาร, 
ผู้อำนวยการกลุ่ม / ข้าราชการ
และบุคลากร สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ ์
7.1 กิจกรรมหลัก การประชุม
ผู้บริหาร, ผอ.กลุ่มทุกกลุม่ 
เดือนละ  2  ครั้ง 
7.2 กิจกรรมหลัก การประชุม
ผู้บริหาร, ผอ.กลุ่มทุกกลุม่ 
เจ้าหน้าท่ี และบุคลากร 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพชรบูรณ์ทุกคน (เดือนละ ๑ 
ครั้ง) 

1. เพื่อช้ีแจงนโยบายและ
แนวทางการดำเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ ์
2. เพื่อช้ีแจงและรายงาน
ผลการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ ์
3. เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แลกเปลีย่นและ 
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

1) ประชุมผู้บริหาร
ประกอบด้วย 
ศึกษาธิการจังหวัด,  
รองศึกษาธิการจังหวัด 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ จำนวน  
๒ ครั้ง ต่อเดือน 
2) ประชุมเจ้าหน้าที่
และบุคลากรในสังกัด 
จำนวน  ๑  ครั้ง  
ต่อเดือน 

1)  การประชุมผู้บรหิาร 
จำนวน  ๒๒  ครั้ง ต่อปี 
2)  การประชุม
ผู้บริหาร, เจ้าหนา้ที่
และบุคลากร  จำนวน  
๑๑  ครั้ง ต่อปี 

76,350 2 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

(กลุ่ม
อำนวยการ) 

6 6 5 
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ส่วนที่ 5   

การติดตามประเมินผลแผน 
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับโอกาสใน
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการ
ดำเนินการที่ชัดเจน เพ่ือผลักดันการดำเนินแผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการฯ และในการดำเนินงานโครงการสำคัญต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ 
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพกำลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างส่วนราชการ ดังนั้น 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการที่สำคัญในการนำแผนฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 
 

1. แนวทางในการดำเนินการที่สำคัญในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 
1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการประสานความร่วมมือภายในหน่วยงาน  

ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ กรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงาน เพ่ือจัดทำ/ทบทวน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพชรบูรณ์กับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

3) สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ผู้บริหารดำเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติได้รับทราบ มีความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดำเนินงาน 
ตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยความร่วมมือภายในหน่วยงาน ดำเนินการ
แปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 
รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก 
 5) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานและกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานในระดับหน่วยงานทางการศึกษาและในภาพรวมของจังหวัด 

6) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ  สำหรับการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
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7) มีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการกำหนดทิศทาง ดังนี้  

7.1 ทุกกลุ่ม/หน่วยให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ
ในแต่ละยุทธศาสตร์ การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 7.2 ทุกกลุ่ม/หน่วยพิจารณาใช้ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ .ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  และนำค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
มากำหนดเป็นเกณฑ์ท่ีสำคัญในการประเมินผลโครงการ 
 7.3 มีการพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้จัดทำระบบติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (Job tracking) ขึ้น 
ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนสามารถ
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายวันต่อผู้บังคับบัญชาได้ เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มในหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการกรอกข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้รับทราบถึงสถานะทางการเงินและสามารถควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพ่ือเป็น
การกำกับดูแลการบริหารงบประมาณให้เกิดความโปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และยังสามารถนำข้อมูลการรายงานดังกล่าวมาทบทวนเพ่ือกำหนดแนวทาง
หรือมาตรการในการปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7.4 ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนงานโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) และติดตามข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานตามโครงการเพ่ือรายงานความก้าวหน้าโครงการ 
เป็นรายไตรมาส เพ่ือเป็นการรายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ และพัฒนาการจัดทำแผนในอนาคตให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  7.5 การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้า/ 
ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน       
ดังนี้ 
   1) การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.
301, 302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   2) การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/
งาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1 และข้อ 2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี    
และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
      รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
 



 
 

121 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

   ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
      รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
      รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
      รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  7.6 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อสิ้นสุด
แผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้  

1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 2) รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน  
 3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2.  ปัจจัยความสำเร็จ 

  1) ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา 

 2) ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
และใช้วงจรการพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง 
  3) เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 4) บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 

***************************** 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 



 

 

 

 

 

 

1.1  คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร) 

 



 
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที ่  579 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้          
(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น การล่วงหน้า  
(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา 
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และ มาตรา 16 วรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  

 ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังตอ่ไปนี้ 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัด       ประธานกรรมการ 
1.2 นางมณีรัฎ เทียมครู  รองศึกษาธิการจังหวัด   รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสายชล สังขพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ        กรรมการ 
1.4 น.ส.วราภรณ์ ผึ่งผาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล      กรรมการ 
1.5 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ        กรรมการ 
1.6 น.ส.พัชรีย์ อ่อนองินอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา              กรรมการ 
1.7 นางพรหมภัสสร อยู่พืช  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.8 น.ส.ศรัณรตัน์ เกื้อธนวรรธน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
1.9 นางรัศมี จันทร์เพ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        กรรมการ 
 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
1.10 นางขวัญนภา จันทร์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ/เลขานุการ 

    

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายและ 
มีประสิทธิภาพ 

 

2. คณะกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 

 2.1 นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์       ประธานกรรมการ 
2.2 นางสายชล สังขพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ        กรรมการ 
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2.3 น.ส.วราภรณ์ ผึ่งผาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล      กรรมการ 
2.4 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ       กรรมการ 
2.5 น.ส.พัชรีย์ อ่อนองินอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา       กรรมการ 
2.6 นางพรหมภัสสร อยู่พืช  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
2.7 น.ส.ศรัณรัตน์ เกื้อธนวรรธน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
2.8 นางรัศมี จันทร์เพ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        กรรมการ 
 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2.9 น.ส.นิพพิชน์ เสนารถ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
2.10 นายเอกชัย จันทา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
2.11 น.ส.ธนัชพร อ่อนอิงนอน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
2.12 นายสมชาย มีกำลัง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ        กรรมการ 
2.13 นางอัญชัญ นานาพร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        กรรมการ 
2.14 นายธวัช แก้วจีน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        กรรมการ 
2.15 นางผุสดี วงษ์แสง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน        กรรมการ 
2.16 สิบเอกอิทธิศักดิ์ เอ่ียมเย็น  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        กรรมการ 
2.17 นายชัยธวัช จันทร์ไม้หอม   ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ         กรรมการ 

 2.18 นางขวัญนภา จันทร์ดี  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ/เลขานุการ 
2.19 น.ส.กนกวรรณ สิทธิชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
2.20 น.ส.ณัฐรดา อยู่สุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
2.21 นายพสกร ทวีทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
2.22 น.ส.ไฉน ผึ่งผาย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

  2.23 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

 มีหน้าที่     
 1) ศึกษานโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แนวทางในการพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย  
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2) จัดทำแผนงาน/โครงการ เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบาย เป้าหมายและ
ความต้องการจำเป็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

                           สั่ง  ณ  วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 
(นายธัญ สายสุจริต) 

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



 

 

 

 

 

 

1.2  คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ 

เพื่อการจัดทำแผนปฏิบตัิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์

 



 
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที ่ 580 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 และเพ่ื อให้ การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ จะบรรจุ ในแผนปฏิบั ติ ราชการฯ ดั งกล่ าว  
เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงาน 
ดังตอ่ไปนี้ 

1. นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัด   ประธานกรรมการ 
2. นางมณีรัฎ  เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัด              รองประธานกรรมการ 
3. นางสายชล สังขพันธ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ             กรรมการ 
4. น.ส.วราภรณ์ ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล           กรรมการ 
5. นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน          กรรมการ 
6. น.ส.พัชรีย์ อ่อนองินอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา            กรรมการ 
7. นางพรหมภัสสร อยู่พืช  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
8. น.ส.ศรัณรัตน์ เกื้อธนวรรธน์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน            กรรมการ 
9. นางรัศมี จันทร์เพ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ            กรรมการ 
 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 10. นางขวัญนภา จันทร์ดี  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการ/เลขานุการ 
11. น.ส.กนกวรรณ สิทธิชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. น.ส.ณัฐรดา อยู่สุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายพสกร ทวีทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. น.ส.ไฉน ผึ่งผาย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่    พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพ่ือบรรจุในร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมาย
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

                           สั่ง  ณ  วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 

(นายธัญ สายสุจริต) 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



 

 

 

 

 

 

 

2.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์









 

 

 

 

 

 

 

3.  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์



















































































































































th:Lfiu~"6f11f1fl; flt!.;1 L~~lJ~~I~'"lru.flI'V4;n~~Li~Juij~'jti'U~~1.l.1Vl"'eJlJ 
t!'l:Lfiu~"6f11f1fl; fl61\1.""". ;1 m'j..ijVlm'j¥im;ILvJeJL~~lJ~~I~'"lru.flI'V4;n~LtJ'Uij~'jti'U~~1.l.1Vl"'eJlJ 
Vltl1fJ~I'U-r'Ue:J l'l'fleJ'U n~lJ~m~eJ ~1m'flIVlI.l.~~ fl"il m'j,j'm~fJU ril,j'n~I'U¥im;16m'j..ij~Vl1VlL'V4'fl'j\j'jru 

~~I'l~m.h~~IU~I'U (contact person) 
4 ..... ..... ..... !"I_*'! t..... If

'tIeJ - 'UllJ~n~ 'UlfJ'flfJti1't1 "il'U'VI'j UJVleJlJ ~ 'VI'jfll'V4'V1 o~en - \!)(i)c;ien(i)wlo• 
1'V1'j~1'j E-mail: janmaihom\!)&:enb@gmial.com 

fbuif 6) ft113,JL~il3,JW4 ft113,Jflil"ft«il4ntJLLNU fin ,=itJ f113,JUEJ"il43,JRftN=;,I3,JUf1; 
... ....... .... 


Wil1U'VI c£ 6U11ft3,J lEHrlDo 

..... Q.Q.,..... ..... - I I -. 

'VI'j'V4mm15'j'jlJ'tII~~~1.l.1Vl~eJlJ LL~~1f1J'U15'j'jlJ 'U'UVI~n"t.leJ~m'jlJ~1'U'j1lJ 1.l.~~ti'j'jlJl.fl'UI~ 

(\!» t1'j~L~'UfJ'VI15f111~~i ~~,~m'j L~'U1~eJ~l~t~~'U'Uui;~f1lJLfII'j'\;fifl"il~Liif)1 1i~LU'U
• ;0 • 

m'j~fIJ 'U 1i;~f1lJ Lfil 'j'M\ifl "il t~L~'U1~ LL~ ~2l f111lJ L tJu ti'j'jlJ'UU f111lJ~lJVl ~"t.I eJ~\iIU'VI-r'V4 mm 15'j'jlJ'tIl~
Q • Q 

. .....1... 
1.l.~~f1ru.flT~~~1.l.1Vl~f1lJ'VIVl• 

(en) m'j'U 'j'jq L{l,V1lJlfJ ~llJ ~'VIti f111~~i'tll ~ ~1'Um'j~~,~m'j L~'U1~'UU'"lru.flI'V4 
4,Q ~ G.. ..... ~ II.J QI -== ,8 ..I~ CIII .d G A ..... tII

'fl1~'VILiJ'UlJ~'jn'U~~1.l.1Vl~eJlJ 'VI (i).~ 'Sn,\;~'I.l.~~L'V4lJ'V4'U'VIt1 L'tIfJ1'V1 LiJUlJ~'Sn'U~~1.l.1Vl~f1lJ 

. ,If ..I/I... ...

••111 LL~ULL1I'U"1l1V "~"6f11f1"'l"1fl (~U'l:::f1'U\'I III) 

I.l.~ULUJ'U'VI.fllfJt~I.l.~U~ 'VItiflll~~i'fll~ t1'j~L~U m'StI-r'U L tI ~ fJUfhilfJlJLL~~1f1J'U15'j'SlJ 

(i» LUIV1lJlm:::~'UtI'S:a~'U'tIeJ~I.l.~'ULUJ'\J'VI" 
.'1 ..I 'I'" ... ......1... ... OJ

L1J1V1lJlfJ'VI (i) flU L'VIfJlJ'"lru15'S'SlJ "il'jfJ15'S'SlJ f11'UfJlJ'VIVl.:JllJ 1.l.~~lJfI11lJ'jn I.l.~~ 

1J:m"ilt 'Ufl11lJLtJ'U1 'VItJlJln;1u ,hVltrntl-r'tlqjl"t.1eJ.:JLfII'S'\;§fl"il'V4f1LY;fJ.:JlJlt it'Um'j~I'S~;t1~ i;~f1lJ1'VIfJ2lfl11lJ'1"t.1 
~I..I ~ tI ~ 

1.l.~~Lu'U'VIt!eJlJ'S'U"t.IeJ.:J'UIUI 'S~L'VIfIIlJln'tl'U 

m'S'U'S'Sq L UIV1lJl tJ~llJl.l.~Ul.l.ll'U'VI" m'S~'Lilu1f1'S.:Jm'S1'U-rn~'U12JtI'S~"iiltJ"t.IfI.:J'tII~ 'V4. fII. 

\!)&:bm fII15"il.L'V4'fl'S\j'Sru LtJ'U1f1'S~m'S~2l1~'ltl'j:::~~fiL-rieJh~LnVlfl11lJ-rn f111lJVl1~1.l.VlU ijfl11lJ~I2!f1ru'Um'j 
.... ... '1.t:' I....... Jf..l!O!.... _ "QJ 

~1.l.~'Sn,\;I~'U UJ 1.l.~~'S1lJn'U~'SI~'V4U'VIt1L"t.If)1'U'S L1rut11Un~I'U 

\!» I.l.~U~eJfJ"lJeJ~I.l.~'UI.l.1i'U'VI" «(i» m'StI~n~.:J'"lru15'S'SlJ "il;t!15'S'SlJ fhilfJlJ 1.l.~:::m'S 

L~~lJ~~I~~~~ltil'Sru~I.l.~:::m'SLtJU'V4~LileJ~viii 
I.l. 'U1'V11~m'S';fIJ'Ul (\!» 'U'Srulm'jL~eJ~f111lJ~eJi;~~ 1,j'tJ f1ruti'S'jlJ "il~fJ15'S'SlJ I.l.~~ 

~ . 
fi'IU~.:J1.l.1Vl"'f1lJ t 'Um'j..ijVlm'SL~tJ'Um'S~eJutUI.l.~:::'UeJn~m'U¥in,\;1 (&:) m'SG1.:JL~~lJt ~f1'Ul'VItJ2l~~~1151'Sru~ 

q CLI _ " 

LL~:::lJfl11lJ'S'U~Vl'fleJ'U ~eJ~1U'S1lJ 

LUIV1lJlfJ"t.IfI~LL~'U~eJfJ : «(i» f1ul'V1mtJ'UlJ'4~~~~lJ\j'jru ijfl11lJ'V4~eJlJt'U~nij~~llJ 
lJl~'S§I'U 1.l.~:::~lJ'l~~.:J~I'U~ ~tlt:Yqjl '"lru15'S'jlJ"il~t!15'S'SlJ 2l~~1qjqjl ru~ii Lilt"ilt 'Um'StI~m~utI-r'U "'1 L i 1 
IV tI .3 
n'U~.fl1'V41.l.1Vl~eJlJVl"t.l'U 

mailto:janmaihom\!)&:enb@gmial.com


-

m'.iU'.i'.i~L,j 1'V1lJ1E1~1lJLL~'ULL1iU'Vl" m'.il'l1 L U'UIf'l'.i~ m'.i1'U'!fllJi'U1l!'lh~1\11t1~tW1l1~ 'Vi. III. 

1!Jcfi>Q1 IIIfHJ.L'Vi'll'.iU'.iW LtI'UIf'l'.i~m'.i~il1~Cltl'.i~i.'I~;iL~tlLiLii\Jlf'l11lJ'!fl m1lJ'VI1~LL'VI'U ilf'l11lJi.'I1~f'lm'Um'.i
OJ 	 , 

QJ 	 " 'I_If I G.I " J( .J,q.q .. ...s QI 

~LL"'.ifl'M1~'U IJJ LL"~'.i1:U fl'Ui.'I'.i1~'Vi'U'Vli.'lL"lJ E11U'.iL1Wb11'Ufl~1'U 

••IlI IlN'Um,tlnJ\J\J'ZL'Vlfll ~1\1'Vli'W01fl'6"1I'U1;llflZ~':UL1f1atlll 

Q1) ~1'Um'.ii.'li1~m'.iL~U1~U'U'"lWfl1'Vi;j1~~LtI'U:u ~'.ilJitl~~LL1\Jl~tl:U 
.., ... ..: .¥ d~..,. ..I tlA... ... ~ ..,

Q1.(9) ) "lJtl ([.(9).([ 'lfl'M1LL"~L'Vi:U'Vi'U'Vlb1L~E11'VlL 'U:U~'lflUb1~LL1\Jl"tl:u 

.., 
lEI.. 	 'Mflflfl1'llfl::L'M'!NfI 

L~tl~~1E1f'lW~'!!:U'U~TI~il:U~Lrltl1'U~ I!Jb ii'l'U1E1'U 1!J<tQ1Q1 tl'4:iJ~L'U'VI~flm'.i~1:U~ 
fl 'l~ 'Vl '.i1~ Lfl'M~'.iLL" ~i.'I 'VI mruLi.'I'UtlLi1'U f'l ~1E11'U'Vi'.i~'.i1'll"':U fI 'Vi"lJtl ~i.'IlJ L~liJ 'Vi'.i ~ III~'U f'l~'U 'Vl'.i1U'.i:U '.i1'll"l1'UU 

1'U~ 1!J(9) 1Jl"1f'llJ"lJtl~VJfltlLtI'U1'U'lhl~i'fl'M11Ji'UW\J'.i~'11t1~m'll1~LL,,~lJitllJ11~il:u~ujtl1'U~ (9)<t 1Jl"1f'llJ 1!J<tQ1Q1 

Lmi~a:h "1mnlJ1'U'\:U'tJ~1U'tJ&'I"l1il" L~mJM~n5~~w1G'"l~Ii\~m~~ 
~'Vl'.i~1im1lJa1At.ynu m'.iti11~'!fl'M11Ji'UW~tI~ fl11 LL"~L tI'U m'.ii.'li1~~~a1'Ufl1i Ln\Jlf'l11lJ'!flf'l11:U'VI1~LL'VI'lJ 

'Vl'!'ViEl1mth117"lJtl~'ll1~ a1'l!fl~1'U;jfl'M1fim'.i..ij~'VI1\JlL'Vi'll'.i\J'.iW ~~1~..ij\Jl·l'hIf'l'.i~m'.i "1'U'!fllJi'U117tI'.i~-.$1t1 

"lJtl~'ll1~ 'Vi.III. 1!Jcfi>([ lllfiliJ.L'Vi'll'.i\!'.iru" ';'lJL~tlLi'4 f'l"1fl'.i~tl~a1'l!fl~1'U;jfl'M1fim'.i..ij~'VI1\JlL'Vi'll'.i\J'.iw1~v'h 
, 	 ~ 

nliJm'.i:uti1'.i~'!fl'M11Ji'UW~1E1m'l'Vi'l1'U~'U LG1i1E1 fh..ij\Jl1'll~'ll ~\JlLLIJi~n~W tI"fl'titllJ LL"~'.i\Jl,j11Ji'UW
• 	 • OJ 

... ..$'" ~ .. ....., ~ <II .., .¥..I~..,. ., , <II !'I'" '..$ ... 
U'lLdWb11'U fl~1'UY'1fl'M1fim'llil~'VI1\JlL'Vi'll'.i\J'.iW L'Vitl"''l1~'Vi'U'Vlb1L"lJ E11 LL"~i.'I'l1~f'l11:U'llJ'l'U b'VILLflb11'Ufl~1'U 

"'.1 tlEI.lEI 	1f1'lu'Zfi4f1 

1!J.1!J.(9) L~tltl"fl~~aTUfl 1 l1Uf'l"1mLn\Jl f'l11lJ'! flf'l11:U'VI1~ LL'VI'U'Vl'!'ViEl1fl'.ithW'\I , 

<II ., .¥ ..I~..,. , <II "I'" '0 ..,

1!J.1!J.l!> L'Vitli.'l'.i1~'Vi'lJ'Vlb1L~m LL"~f'l11:U'.i:U'.i'U b'VILLfli.'l1'Ufl~1'U 

1!J.l!>.Q1 L~tlG1~L"'~lJ~~i.'I'l!Ui.'I'4'ULl1'4f'l"1milf'l11lJ'!flf'l11:Ui.'l1:iJf'l~ m1lJ~fl~'U~~"'m~ 
'ti1~1'U 

lEI.IlI L,h'M1I10 

L;}·nn1l1W Uf'l"1ma1,:rfl~1'lJ;jfl'M1fim'.i..ij~'VI1\JlL'Vi'll'lU'.iru-.$1'U1'U ([<t f'l'U 
, 	 OJ 

L;}4~rufl1'W '4f'l"1ma1'l!fl~1'Uflifl'M1fim'.i..ij~'VI1~IL'Vi"lf'.i\J'.iru ')1'U1'U ([<t f'l'U il~~a1tjfl 

'!flLL"~LL"~\JlLL"'VI1~LL'VI'lJIJi'U1l! ~1lJti'lJi.'Ii1~~'U~HL~EI1 ilf'l11:Ui.'l1:iJf'l~ \Jl LLaLtl11lil1",1,'Ui.'Im'U~'ti1nLJ 
OJ 	 OJ 

.Q ill ff ill __ ~ OJ .f q 

lEI.c' 	 NflNflfI NflfI'W6 IlflZf1'U\I'U1f1f11111111L'lil 

lEI.c'.. NflNflfl (Output) 

- '4f'la1ma1'l!fl~1'Uflifl'M1fim'.i..ij~'VI1\JlL'Vi~'.i\J'.iru,)1'U1'U ([<t f'l'U ~1:unliJm'.i:UL~tl 
i.'I~1~~'U~HL~EI1 LL"~f'l11:U~lJ~'U1iLLria1'l!fl~1'UL~tlG1~Li.'I~lJ~~i.'I'l!ui.'I'4'U1i'4f'la1milf'l11lJ'!flf'l11lJi.'I1:iJf'l~ 

OJ d 
m1lJ~flN'U~LLai.'lCl1'U'Vl 

lEI.c'.lEI Nfla'W6 (Outcome) 

- '4 f'l"1fl'la1'l!m1'U;jfl'M1fim'.i..ij~'VI1\JlL'Vi'll'.i\J'.iruil~~a1U fl L n\Jl m1lJ'!flf'l11lJ'VI1~ LL'VI'U 

'Vl'!'ViEl1mth117LLa~ilf'l11:U'!flm1lJi.'I1~f'l~ f'l11:U~fle1'U~~i.'Im'U~'l'i1~1'U 

http:1!J.l!>.Q1
http:Vi'll'.i\J'.iW
http:Vi'll'.i\J'.iW
http:E11U'.iL
http:IIIfHJ.L'Vi'll'.iU'.iW


., "",J., ..3 '" lEI.cr fI'ti'U'ti1f1f11111f11~"1;J (KPls) 

lEI.cr.. ~;;·n.A1I1W 

ufl~1n'Si1tin,n\Jt1im;'16n1'Si~'VI1tilL'W'iI'S'J'HU ~1'IJ1'IJ cs:&:: fl'IJ ~11Jn'IJ 
, \I 

'h1~'ln'M1~'lJllJ tG1~El 'W'S1'IJ~'IJ fhitil1'i1cW'iI ii'tilulJi~~~W 'll~ntdeJ1J u~~'Stil,h~'lJllJ U~L1wi1tim1'IJ 
t1in'M16m'Si~'VI1tilL'W'iI'S\!'Scl 

Ufl~1mi1tin~1'\Jfltn'M16m'Si~'VI1tilL'W'iI'Su'Scl ~1'IJT\J cs:&:: fl'IJ iifl111J'ln 
• \I 

fl111J'VI1~U'VI'IJ iifl111J,mjfl~iI:\Jm'StilU~'ln'M1~'lJW U~~~11Jn'IJa~1~~'IJ~~L~EJ1U~L1wi1tin~1'IJ 
\I 

hb.\!l. ufl~1mi1tin~1'IJt1in'M16m'Si~'VI1tilL'W'iI'Su'Scl Lntilfl111J1JI'S~'VItin~iifl111Ja1iJfl;i
..I ' \I \I 

I!1LL~Lml"i11a1'Uam'IJVll'i1~1'IJ 

lEI." mill~\l1'M1I1@J«L«;U~fl1.1"1::t@J'tiU 
- '4fl~1mi1tin~1'IJfltn'M16m'Si~'VI1tilL'W'iI'S\j'Scl ~1'IJ1'IJ cs:&:: fl'IJ 

lEI.~ "1::@J::~1f11.l1~il'Utfl"1~m"1 'S~'VI';h~L~eJ'IJ (i)~ \Jl~1fl1J \!l<.t:bcs: - \!lei \Jl~1fl1J \!l<.t:bcs: 

lEI.« ~~'Um"11.1~,jll~1'U~fI:~'Um"114i1ii1@J~'a'U~u1.1"1::1I1W 
"'.1 ..I 0 ... 

1~L~'U~U"U"1::1I1W'VI"1L'U'Un1"1 ...................................................................................U1'V1 


~'Um"11.1~,jll~1'U 

In;Jn''1'lI) 

1!" ... 1.1~'Un1"1 'ti;J1@JL~'U~U "1t1l1W 

"11111""1111a~ 
./lDcrbcr 

lfl"1111a~ 
lD/lDcrbcr 

lf1"1111a~ 
wmcrbcr 

lfl'1I1a~ 
c£/lacrbcr 

L OJ OJ '" l"'ll "tJ(i). fl'S~n1'S1'IJ'SnlP1'IJ 1J 'S~"iI1 

"tJeJ.:I'il1~ 'W.f'I.\!l&::bCS: n·1\Jn'S'S1J 

U11~'ln'M1~'IJ1lJ~1 EJ m'S'W'S1'IJ ~'IJ 

tG1~EJ t11itil1'i1cW'iI ii'tilulJi~~.:I1lJ 
'I.l\jntdeJ1J U~::'StilJ1~'lJW . 

/ 

"1111 0 0 

f\5~'..I "'... ...(~.:I'ileJ)......................................................~'SU~til'ileJULfl'S.:Im'S 

('lJ1EJoHElIl1'i1 i'U'V1TIlJ'VIeJ1J) 

~'llnm;{j1'Un~lJ~m~eJ"1 

(~~")....................~\j"lfl~.n1~ 

('lJ1.:1~t:yt:ytil1 'il11.:1flf'l~) 

~1=:z C
(~~~eJ) ..............:::::::::=.~..................... €eJ'4imLfl'S.:Im'S 


('lJ1.:11Jru'l!] L\1U1Jfll) 


'SeJ~t1in'M16m'Si~'VI1tilL'W'iI'S\!'Scl 'In'M1m'S 1 'IJ~1LL'VI,j.:l 


t1in'M16m'S~.:I'VI1tilL'W'iI'S\!'Scl 


http:j"lfl~.n1
mailto:Um"11.1~,jll~1'U~fI:~'Um"114i1ii1@J~'a'U~u1.1"1::1I1W
mailto:1::@J::~1f11.l1~il'Utfl"1~m"1
mailto:mill~\l1'M1I1@J�L�;U~fl1.1"1::t@J'tiU














































































คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 

นายธัญ  สายสุจริต   ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

นางมณีรัฎ  เทียมครู   รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ผู้จัดทำ 

นางขวัญนภา  จันทร์ดี   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นายพสกร  ทวีทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวไฉน ผึ่งผาย    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

 

ออกแบบปกโดย     pikisuperstar/Freepik 




	0.ปกหน้าแผน2565
	1.คำนำ.pdf
	2.บทสรุปผู้บริหาร
	3.สารบัญ แผน ศธจ
	4.ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป
	5.ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน3ระดับ
	6.1ส่วนที่ 3 สาระสำคัญ
	7.1ส่วนที่ 4 สรุปงบประมาณ ปรับ
	7.2ส่วนที่ 4 ยุทธ1
	7.3ส่วนที่ 4 ยุทธ2
	7.4ส่วนที่ 4 ยุทธ3
	7.5ส่วนที่ 4 ยุทธ4
	7.6ส่วนที่ 4 ยุทธ5
	7.7ส่วนที่ 4 ยุทธ6
	8.ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผลแผน
	9.1.0ภาคผนวก
	9.1.1 ปะหน้า คำสั่ง
	9.1.2คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแผน65
	9.1.3 ปะหน้า คำสั่ง2
	9.1.4คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ 2565
	9.1.5 ปะหน้า แผนการใช้จ่ายเงิน 2564
	9.1.6แผนใช้จ่ายเงิน ครั้งที่1-2565
	9.1.7 ปะหน้าโครงการ
	9.1.8รวมโครงการ อนุมัติ
	ย.1.1โครงการพลเมืองดี อนุมัติ.pdf
	ย.3.1โครงการลูกพ่อขุน อนุมัติ
	ย.3.2โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม อนุมัติ
	ย.3.3โครงการปฐมวัย อนุมัติ
	ย.3.4โครงการ IFTE อนุมัติ
	ย.3.5โครงการประกัน อนุมัติ
	ย.3.6โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ อนุมัติ
	ย.3.7โครงการส่งเสริม ONET อนุมัติ
	ย.3.8โครงการนิเทศ อนุมัติ
	ย.4.1โครงการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน อนุมัติ
	ย.5.1โครงการปลูกต้นไม้ อนุมัติ
	ย.6.1โครงการแผนพัฒนา อนุมัติ
	ย.6.2โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อนุมัติ
	ย.6.3โครงการสนับสนุนการตรวจติดตาม อนุมัติ
	ย.6.4โครงการตรวจเงินอุดหนุนเอกชน อนุมัติ
	ย.6.5โครงการบุคคล อนุมัติ
	ย.6.6โครงการสารสนเทศ อนุมัติ
	ย.6.7โครงการประชุมบุคลากร อนุมัติ

	10.คณะผู้จัดทำ
	11.ปกหลังแผน2565

