


คำนำ 
  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570 ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่ผ่านมา นำสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
จุดเน้น กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน  
 
 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเล่มนี้ จะเป็นกรอบ 
ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพต่อไป 
  
                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
                ตุลาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดการจัดระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติมีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษามีหลักการส่งเสริมวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 การกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาได้กำหนดให้กระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษาไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป (มาตรา 39) การกระจายอำนาจทางการศึกษาโดย 
ยึดหลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือที่จะระดมทรัพยากรจากทุกส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาตามหลักการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All for Education) และเป็น
การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและได้ผล
ผลิตตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดจุดมุ่งหมาย หรือทิศทางที่องค์กรควรจะ
เป็นภายในระยะเวลา 4 ปี โดยกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรมในการดำเนินงานแต่ละ
ปีที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแต่ประชากรวัยเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2580) 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล้องกับทิศทางของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน และเพื่อให้สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา นำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการดำเนินงาน ต่อไป 
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กฎหมาย แผน นโยบายสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีกฎหมาย แผน นโยบายสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กฎหมาย แผนสำคัญ นโยบายสำคัญ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 
- พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- คำสั่ง คสช.ที่ 28/2559 
เรื่องให้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561-2580) 
- แผนการปฏิรูปประเทศและฉบับ
ปรับปรุง 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-
2570) 
- นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)  
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-
2579 
- แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564-
2570 

- นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
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ส่วนที่ 2 
 

สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมี
เป้าหมายผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 สร้างโอกาส และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามสมรรถนะที่จำเป็น 
 
 คำนิยามวิสัยทัศน์ 
 ๑. สร้างโอกาส หมายถึง การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาส ทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 ๒. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นคนดี 
เก่ง มีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มีคุณลักษณะ และทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุก
รูปแบบ มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนา
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  
 3. สมรรถนะท่ีจำเป็น หมายถึง สมรรถนะสำคัญของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.  และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

พันธกิจ 
1. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง  
2. จัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน

หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบ และกลไก
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรคภัยต่าง ๆ 
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
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5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู ้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  
6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เหมาะสมกับบริบท โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  และสร้างภาคี
เครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค ์
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 2. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ 
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ผู ้เรียนทุกช่วงวัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ เป็นพลเมืองทีด่ีของชาติ    

4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ
และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อ  เพื่อการมี
งานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

5. ผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 
รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้า
มนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 

6. ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็น 
ผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  

 7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพรวมทั้ง 
จิตวิญญาณความเป็นครู 
 8. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล 
และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
 9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และสถานศึกษา มีการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 
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จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1. พัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. จัดทำแผนพัฒนาครูปฐมวัย 
     2. ส่งเสริมให้ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรมการสอนเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาเด็กปฐมวัย 
     3. กำกับ ติดตามและสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย 
     4. นำผลการพัฒนาไปใช้และปรับปรุง 
     เป้าหมายความสำเร็จ 

    1. เด็กปฐมวัยผ่านการประเมินระดับ 3 ร้อยละ 90 ของการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
    2. ครูปฐมวัยมีนวัตกรรม/รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามบริบทของสถานศึกษาที่เป็นเลิศ 
    3. ผู้บริหารสถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการระดับปฐมวัยตามบริบทของสถานศึกษา 

     4. สถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 
 2. การอ่านออกเขียนได้ 
     แนวทางการพัฒนา 

    1. จัดทำแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  
    2. ส่งเสริมให้ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน 
    3. กำกับ ติดตามและสะท้อนผลการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนตามแผนพัฒนา 

     4. นำผลการพัฒนาไปใช้และปรับปรุง 
     เป้าหมายความสำเร็จ 

    1. ร้อยละ 80% ของนักเรียนแต่ละชั้นอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ในแต่ละระดับชั้น 

    2. ครูมีนวัตกรรม/รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน 
    3. ผู้บริหารสถานศึกษามีรูปแบบการแก้ปัญหา/พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 

     4. มีเวทีสร้างศักยภาพนักเรียนระดับสถานศึกษา 
 3. การสอน Active Learning 
     แนวทางการพัฒนา 

    1. กำหนดแผนพัฒนาครู 
    2. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ภายนอกและสถานศึกษา 
    3. ส่งเสริมให้ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

     4. กำกับ นิเทศ ติดตามและสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
     เป้าหมายความสำเร็จ 

    1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น (O-NET,I-NET,NT และ RT)  
    2. ครูมี Best Practice /นวัตกรรม/รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน Active Learning  
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในภาพรวมของสถานศึกษาสูงขึ้นร้อยละ 5 (O-NET, 

I-NET,NT,RT) 
     4. สถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพทุกระดับชั้น 
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 4. การวัดและประเมินผล 
     แนวทางการพัฒนา 

    1. จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    2. ส่งเสริมการนำระเบียบการวัดและประเมินผลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    3. ครูสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
     4. กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
     เป้าหมายความสำเร็จ 

    1. ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผล ร้อยละ 100 
    2. สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลตามระเบียบวัดและประเมินผลทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
     3. สถานศึกษามีคลังข้อสอบวัดและประเมินผล 
 5. กระบวนการ PLC 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. กำหนดแผนและปฏิทินการ PLC 
     2. ขับเคลื่อนคุณภาพการสอนด้วยกิจกรรม PLC 
     3. กำกับ ติดตาม และสะท้อนผลการจัดการศึกษา 
     4. สรุปผลและนำผลไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา 
     เป้าหมายความสำเร็จ 

    1. ร้อยละ 100 ของครูมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา/พัฒนา พร้อมทั้งวางรูปแบบร่วมกัน 
    2. ผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารจัดการในการแก้ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาชีพ 
     3. รางวัลพระราชทานระดับสถานศึกษา 

6. การนิเทศ 360 องศา 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. จัดทำแผนนิเทศภายใน/ปฏิทินนิเทศชั้นเรียน 
    2. นิเทศชั้นเรียนครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
    3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สะท้อนผลและนำไปใช้ 
    เป้าหมายความสำเร็จ 
    1. ร้อยละ 80 ของครูมีการเปลี่ยนแปลงการสอน Active Learning 
    2. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการ 
    3. ผู้บริหารมีรูปแบบการนิเทศภายใน 
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กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  

ค่านิยม 
“ รักษ์ความเป็นไทย   ใจบริการ   ยึดหลักธรรมาภิบาล   สานความร่วมมือ “ 
คำนิยาม 

    รักษ์ความเป็นไทย  หมายถึง  การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ตามสังคม
พหุวัฒนธรรม 

ใจบริการ  หมายถึง  ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ให้ความเคารพผู้อาวุโส  
การอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ 
    ยึดหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
    สานความร่วมมือ หมายถึง การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับ
ชุมชน องค์กรของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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กรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษา 

  

 

2. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหก้ับประชากรวยัเรียนทุกคน 
 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภยั 

จากภัยทุกรูปแบบ 
 

1. ประชากร
วัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาส 
ในการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง
และเสมอภาค 
 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ 

  

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มี
อาชีพ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ    
 

4...  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสม 
ทุกช่วงวัย มีสมรรถนะและ
ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับอนาคต  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถวางแผนในการศึกษา
ต่อเพื่อการมีงานทำ และ
สามารถปรับตัวในการ
ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข 

 

 

5. ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการดูแล
ความปลอดภัยจากภัย
คุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ ภัย
ยาเสพติด ภัยความรุนแรง 
ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรค
อุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 
การค้ามนุษย์ การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง
อาชญากรรมไซเบอร์ 

 

7. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ 
ความรู้ ความเช่ียวชาญ 
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ
รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู

 

1. สร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค ลดความเหลื่อมล้ำ 
ให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับ
บริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  
 

 

 

พัน
ธก

ิจ 

  

2. จัดการศึกษาตามแนวพระ
บรมราโชบาย รัชกาลท่ี 10 
เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 
  

 

 

4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นท่ี
ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อม
เสริมสร้างระบบ และกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น
ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาจากโรคภัยต่าง ๆ 
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 

6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น 
มืออาชีพ มีสมรรถนะด้าน
ภาษา และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 

 

กล
ยุท

ธ ์

  
วิสัยทัศน ์

สร้างโอกาส และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามสมรรถนะทีจ่ำเป็น 

 

 

 

6. ผู้เรียนทุกช่วง
วัย ได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน สอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เปน็ 
ผู้มีสมรรถนะและ
ทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน  
ใหผู้้เรียนเป็นคนดี เก่ง มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู ้ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและ
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  
 

9. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 และ
สถานศึกษา มีการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล มีระบบข้อมล
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
และมีนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เหมาะสมกับบริบท โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)  และสร้างภาคี
เครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
 

 
8. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development 
Goals : SDGs) และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยง
นโยบายด้านดิจิทัล และนโยบาย
ด้านปัญญาประดิษฐ ์

 

2. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ี
จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตก
หล่น และเด็กออก
กลางคัน ได้รับ 
การช่วยเหลือให้
ได้รับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 3 
 

การขับเคลื่อนกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 
รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้า
มนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 
 2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ำ 
 3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
 

 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) โครงการ/

กิจกรรม 2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความ

เข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิต
วิถอีนาคต 

80 85 90 95 100 - รักษาความ
ปลอดภัยครู 
บุคลากรและ
สถานศึกษา 
- การบริหาร
จัดการระบบ
มาตรฐาน
ความปลอดภัย 
(MOE Safety 
Center) ใน
สถานศึกษา 
- ค่ายทักษะ
ต้านภัยยา
เสพติด 
- ลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

2 ร้อยละของผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 

80 85 90 95 100 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/
มาตรการ กิจกรรมในการสร้าง
ความตระหนักรู้ (Safety 
Awareness) หรือการซักซ้อม 
ในการรับมือกับภัยพิบัติ และภัย
คุกคามรูปแบบต่าง ๆ (Safety 
Action) ที่ผู้เรียนต้องเผชิญและ 
มีแผน/มาตรการ ในการรับมือกับ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
ที่เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือให้
สถานศึกษาเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย 
(Leading) 

80 85 90 95 100 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) โครงการ/

กิจกรรม 2566 2567 2568 2569 2570 
4 ร้อยละของสถานศึกษา มีความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัย 
ของผู้เรียน 

70 75 80 85 90  

  
 แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความ

ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพ่ือสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่และวิถีอนาคตได้อย่างถูกต้อง 
1 

2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ 
และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุ
ให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารกับ สพฐ. โดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data 
และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดข้ึนใน
อนาคต และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  

1,2 

3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียน
อาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสานการสนับสนุนบุคลากร
ด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3,4 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย
ของผู้เรียนให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 

4 

 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีพัฒนาการสมวัย  
 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน
จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ 
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) โครงการ/

กิจกรรม 2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของประชากรวัยเรียน 

ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค  

100 100 100 100 100 - การรับนักเรียน 

2 อัตราการเข้าเรียนในชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1 

100 100 100 100 100 

3 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

70 70 70 70 70 - แนะแนว
การศึกษาต่อ 

4 ร้อยละของสถานศึกษามีการนำ
ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
ระดับปฐมวัย และการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นรายบุคคลมาใช้ 
เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียน
ออกจากระบบการศึกษา 

90 93 95 98 100 - ขับเคลื่อนระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ 
สามารถพิเศษได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ ตามหลัก 
พหุปัญญา 

60 65 70 75 80 - ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสำหรับ
ผู้เรียนที่มีความ 
สามารถพิเศษตาม
หลักพหุปัญญา 

6 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน  
เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา  หรือได้รับการศึกษา 
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

96 97 98 99 100 - พาน้องกลับ 
มาเรียน 
- แก้ปัญหา
เด็กนอกระบบ
การศึกษาและ
เด็กตกหล่นเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต 

7 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจำเป็น  

96 97 98 99 100 - พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) โครงการ/

กิจกรรม 2566 2567 2568 2569 2570 
8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียน 

70 75 80 80 80 - การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 
- ศูนย์การเรียน 

  
 แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  
1 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา 

5,6,7 

2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1-7 

3 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว 
(Home School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และ 
สถานประกอบการในศูนย์การเรียน  ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

1,8 

ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน    
4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
1 

5 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ 

5 

6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิด 
การบูรณาการอย่างยั่งยืน 

7 

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่    
7 จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุน

ทรัพยากร แก่สถานศึกษา 
1,5,6,7,8 

8 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ให้สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียน
และผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  

8 

9 พัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 

8 

 
 
 
 
 



 

~ 13 ~ 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21   
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้ง 
จิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) และมีระบบการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning) 
   

 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

โครงการ/กิจกรรม 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

100 100 100 100 100 - การขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียง
รับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา (ศรร.) 

2 ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีข้ึนไป   

90 90 90 90 90 - พัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

3 ร้อยละของสถานศึกษา 
ในสังกัดที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนหรือจัด
กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม 
พหุปัญญาของผู้เรียน  

30 50 80 90 100 - ศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน 
- มหกรรมวิชาการ
ชายแดนใต้ 
- ส่งเสริมประสบการณ์
อาชีพของนักเรียน 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

โครงการ/กิจกรรม 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีสมรรถนะ 
และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  

80 80 80 80 80 - พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารเพ่ือการ
รองรับศตวรรษที่ 21 

5 ร้อยละของสถานศึกษา 
ในสังกัดที่มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่น
ตอบสนองต่อความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน  

60 70 80 90 100 - พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 
2560และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 

6 ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
ที่มคีุณภาพสูงและการ
ประเมินและพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล (Personalized 
Learning) สำหรับผู้เรียน
ทุกช่วงวัย 

60 65 70 75 80 - ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

7 ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะด้านภาษาและ
ความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัล 

50 55 60 65 70 

8 ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาสู่มืออาชีพ 

100 100 100 100 100 - พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา
สู่มืออาชีพ เพื่อการ
บริหารจัดการสถาน 
ศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และ 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

โครงการ/กิจกรรม 
2566 2567 2568 2569 2570 

       วิธีการประเมิน
มาตรฐานตำแหน่ง
และวิทยฐานะ  
(PA : Performance 
Agreemeet) 
- ปฐมนิเทศ
ข้าราชการครูบรรจุใหม่ 
- ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

9 ร้อยละของครูผู้สอนจัด 
การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และมีระบบ
การวัดและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Assessment for 
learning) ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning)  

25 50 75 90 100 - สร้างความเข้มแข็ง
การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active 
Learning) 
- การพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ 

 

10 ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่น้อมนำพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีกำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

100 100 100 100 100 - ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาและวัน
สำคัญทางลูกเสือ 
- ส่งเสริมสภานักเรียน
และประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
- การขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียง
รับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา (ศรร.) 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

โครงการ/กิจกรรม 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่เสริมสร้างศักยภาพด้าน
การประเมินให้กับ
ครูผู้สอนให้สามารถสร้าง
และใช้เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะความฉลาดรู้
ของผู้เรียนด้านการอ่าน  
ด้านวิทยาศาสตร์ และ 
ด้านคณิตศาสตร์ในระดับ 
ชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ 

60 65 70 75 80 - พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การคิดและการ
แก้ปัญหาแบบ 
Active Learning 
- พัฒนาบุคลากร 
ด้านการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

12 ร้อยละของสถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมให้
สอดคล้องกับหลัก Zero 
waste และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable 
Development : EESD) 

60 65 70 75 80 - โรงเรียนน่าอยู่ 
 
 

13 ร้อยละของสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและบูรณาการ 
ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

100 100 100 100 100 

14 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัย
ในสังกัดมีพัฒนาการสมวัย
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

90 90 90 90 90 - พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 
สู่ห้องเรียนคุณภาพ 
- พัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
- บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ระดับปฐมวัย 



 

~ 17 ~ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

โครงการ/กิจกรรม 
2566 2567 2568 2569 2570 

15 ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

100 100 100 100 100 - พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 

 
 แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
คุณภาพผู้เรียน  
1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 14 
2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้  และ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

1,2,4,10 

3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 1,2,4,10 
4 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือ

คัดกรอง /สำรวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัดสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม คำนึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ  

3,4 

5 จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่ ความต้องการของตลาดแรงงานและ  การพัฒนาประเทศ 

4,5,6 

6 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์  การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

4,5,6,11 

7 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital 
Life & Learning  

4,6 

8 ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้
ระหว่างเรียน  

3,4,5 

9 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 

12,13 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
10 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์

นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
7,9 

11 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

7,9 

12 พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ 
Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 

7,9 

13 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ 8 
14 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
14 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
14 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

หลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , 
Competency Building , Creative Education   

5,14 

15 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

5,14 

16 พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือ
ให้บริการแก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 

11 

17 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 

4 

18 บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมี
งานทำตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

4 

19 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนา
ระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ
ระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

7 

 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีการนำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีระบบ 
การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
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 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีระบบการ
จัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะอัตรากำลังและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 5. สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ  
ที่เหมาะสมกับบริบท 
 

 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

โครงการ/กิจกรรม 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละของสถานศึกษา 
ในสังกัดมีการพัฒนาการ
บริหารจัดการในภารกิจ
งาน ด้านความปลอดภัย 
ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ 
และด้านประสิทธิภาพ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

80 85 90 95 100 - การประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมา 
ภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” 
- การคัดเลือกรางวัล 
“Perfect Teacher 
Award PTN2” 
- การจัดงานวันครู 
- การรายงาน ตรวจสอบ
และจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ปพ.3) ออนไลน์ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงเรียน 
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบบริหาร
จัดการ แบบมีส่วนร่วม
ขององค์คณะบุคคล  
ก.ต.ป.น. สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2 
- นิเทศติดตามการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน 
 

2 ร้อยละของสถานศึกษา 
ในสังกัด มีส่วนร่วมกับ
ชุมชน/หน่วยงาน/
องค์กร/บุคคลภายนอก
ในภารกิจงาน ด้านความ
ปลอดภัย ด้านโอกาส 
ด้านคุณภาพและด้าน
ประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 100 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

โครงการ/กิจกรรม 
2566 2567 2568 2569 2570 

       - ส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชน 
- เสริมสร้างจรรยาบรรณ
วิชาชีพและยกย่องเชิด
ชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาระดับดี
ขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 

- การประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย 
- พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2 
- เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมา 
ภิบาลในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไทย
และกิจกรรมวันสำคัญ 
- พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 

4 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีและ 
ใช้ระบบดิจิทัล 4 ด้าน 
(บริหารทั่วไป/บุคลากร 
/งบประมาณ/วิชาการ) 

100 100 100 100 100 

5 ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่ผ่านเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน 

100 100 100 100 100 - สร้างความเข้มแข็ง
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและการนำ
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้ 
- การสังเคราะห์รายงาน
ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

โครงการ/กิจกรรม 
2566 2567 2568 2569 2570 

6 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีการใช้
จ่ายงบประมาณได้ตาม
มาตรการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของรัฐ 

100 100 100 100 100 - การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 
- การจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปี 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษาสังกัด 

7 ร้อยละของสถานศึกษา  
มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ได้ตามมาตรการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
ของรัฐ 

75 80 85 90 95 - เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของบุคลากร
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

8 ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่มีบุคลากรตามกรอบ
อัตรากำลังที่กำหนด 

75 80 85 90 95 - การจัดทำแผน
อัตรากำลัง 

9 ร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจของมีส่วนได้
ส่วนเสียต่อบริการจัด
การศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2 

80 80 80 80 80 - การประเมินความ 
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อบริการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2  

10 ร้อยละของสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม 
ตามบริบท 

80 85 90 95 100 - ขับเคลื่อนโครงการ 
ในโรงเรียนกองทุน 
- พัฒนาการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 
- ส่งเสริม พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  
 

11 ร้อยละของสถานศึกษา 
นำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา โรงเรียน
คุณภาพและสถานศึกษา
ในสังกัด ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม 
ตามบริบทพ้ืนที่ 

80 85 90 95 100 
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แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 และสถานศึกษา ให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน (ปพ. Online /
ระบบรายงานผลต่อพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก / พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา/ สพท. (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
(อาคาร ครุภัณฑ์)) /ด้านบุคลากร)  

1,4 

2 สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดี
สำหรับสถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ำซ้อนของ
ระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 

1,4 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน  
3 ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงาน เช่น PMQA มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท  

 

4 เสริมสร้างขวัญกำลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากร 

3 

5 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 

6 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาท้ังในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการ
ใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 

5 

7 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการ
ทางภาษี  บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก) 

5 

8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษา
จากภาคส่วนต่าง ๆ 

5 

สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท  
9 บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษา 5 

10 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มีคุณภาพ (Stand Alone) และโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

5 

สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  
11 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาที่

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
5 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัต ิ

 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความเปลี่ยนแปลง โดยมี
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2570 ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และเพื่อให้
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในความ
เป็นมา และความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กับนโยบายและแผนที่สำคัญอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้
และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 2. เน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
และสถานศึกษา ให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566 - 2570 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย 
แผน และกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566 - 2570 ของสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการและ
โครงการที่เป็นรูปธรรม สำหรับการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 - 2570 
 4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างเป็นระบบ 
 ทั้งนี้ แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานฉบับนี้   ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมและตัวชี ้วัด
ปลายทางในปี 2570 มีจำนวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่สามารถนำไปกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี 
ในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป 
 

เงื่อนไขความสำเร็จ 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  มีเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้ 
 1. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีจุดอ่อนหรืออุปสรรค ให้ลดหรือหมดไป  
 2. ดำเนินการความต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ 
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 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษามีแผนและกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาที่เหมาะสม 
 4. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และนำเทคโนโลยีดิจิทัล  มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนทรัพยากรดังกล่าว 
 5. การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และ
สถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ การติดตาม การประเมินผล 
โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผ่านระบบการติดตาม ประเมินผล
ที่ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยี  
 6. การสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็น
ระบบทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม
แผนและขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบการสร้างและประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ชัดเจน 
 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา นำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปพิจารณาจัดทำหรือปรับเปลี่ยนแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนอ่ืน ๆ  
  

ภาพแห่งความสำเร็จ 
 “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน 
ได้รับโอกาส ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณลักษณะ และ
ทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมรรถนะของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การวิเคราะห์บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 

 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก แบบ C-PEST 
ด้าน ประเด็น 

การวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๑. ด้านพฤติกรรม
ของผู้รับบริการ 
(Customer 
Behaviors : C) 

๑. กลุ่มผู้รับบริการ
โดยตรง 

ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
พึงพอใจ ที่ได้รับข่าวสารความ
เคลื่อนไหวด้านการศึกษา อย่าง
ครบถ้วน หลากหลายช่องทาง 
รวมถึงสถานศึกษา จัดการศึกษาดี
มีคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชน/
ผู้ปกครองให้การยอมรับ มั่นใจ 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา จึงส่งเด็ก 
เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑. ชุมชนรอบสถานศึกษา
ส่วนหนึ่งมีสภาพเป็นแหล่ง
อบายมุขเอ้ือต่อการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
๒. เด็กไทยมีสุขภาพ
อนามัยไม่ได้มาตรฐาน 
3. เด็กส่วนใหญ่ด้อย
โอกาสทางการศึกษา 
 
 
 

๒. กลุ่มคู่แข่งและ 
การแข่งขัน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน
มาก กระจายอยู่ทุกตำบล 
เกือบทุกหมู่บ้าน ส่งผลให้ 
สามารถให้บริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัย
เรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ กำหนดให้รัฐ 
เอกชนและท้องถิ่น มีสิทธิ
จัดการศึกษา การคมนาคม
ที่สะดวก แนวโน้ม
ประชากรลดลง ส่งผลให้ 
มีสถานศึกษาขนาดเล็ก
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
๒. สถานศึกษาเอกชน
ส่วนหนึ่งมีความพร้อมใน
การบริการรถรับส่งนักเรียน 
เอ้ือต่อความสะดวกของ
ผู้ปกครอง ส่งผลให้ผู้ปกครอง
ส่งบุตรหลานเข้าเรียน 

๓. การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส่วน 
เห็นความสำคัญของการจัด
การศึกษาและการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา การอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

ผู้ปกครองและชุมชนขาด
ความตระหนักในการให้
ความสำคัญของการจัด
การศึกษา โดยถือว่าการ
จัดการศึกษาเป็นหน้าที่
ของสถานศึกษาฝ่ายเดียว 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๒. ด้านการเมือง
และกฎหมาย 
(Political and 
legal Factors : P) 
 

๑. นโยบายการศึกษา
ของรัฐบาล 
 

๑. รัฐมีโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
๒. รัฐจัดสวัสดิการทางด้าน
การศึกษาและด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
๓. รัฐส่งเสริมให้ประชาชน 
มีงานทำมีรายได้ 
๔. รัฐส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ภาษา และวัฒนธรรมนานาชาติ 

นโยบายของรัฐปรับเปลี่ยน
บ่อยตามการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 

๒. นโยบายการศึกษา
ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ด้านเพิ่ม
โอกาสได้กำหนดเป้าหมาย
รวม ให้คนไทยทุกคนมีโอกาส
และสามารถเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพไม่น้อย
กว่า ๑๕ ปี อย่างเท่าเทียมกัน 
ส่งผลให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

๑. ความไม่ต่อเนื่องของ
นโยบาย 
๒. มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
บ่อยส่งผลให้เกิดความ 
ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ 
3. หน่วยงานการศึกษามีการ
ปฏิบัติงานที่ทับซ้อนกัน 

๓. ระเบียบกฎหมายและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการ 
(การบริหารวิชาการ   
การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงาน
ทั่วไป) 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
กำหนดให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 
ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ
สภาพผู้เรียนและสามารถลด
อัตราการออกกลางคัน 

๑. พ.ร.บ.ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา กำหนดให้ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์มีวิทยฐานะ 
ไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคลากร
ทางการศึกษามาตรา  
๓๘ ค (๒) ส่งผลให้  
เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 
ขาดขวัญกำลังใจ มีผล 
กระทบต่อการพัฒนางาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๒. ด้านการเมือง
และกฎหมาย 
(Political and 
legal Factors : P) 
(ต่อ) 

  ๒. พ.ร.บ.ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา กำหนดให้ประเมิน
วิทยฐานะซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสภาพบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ 

๓. ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic 
Factors : E) 
 

งบประมาณ/ 
การสนับสนุน 
ของรัฐบาล 

รัฐตระหนักถึงประโยชน์ 
ของการศึกษา ส่งผลให้  
จัดเงินเพิ่มให้ตามโครงการ  
ต่าง ๆ เช่น เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอาหารกลางวัน ฯลฯ 

รายได้ผู้ปกครองค่อนข้าง
ต่ำ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพภาคเกษตรกรรม
และรับจ้าง ส่งผลให้
ผู้ปกครอง ไม่สามารถ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนของนักเรียนได้ 
อย่างเต็มที่ 

๔. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม  
(Social – cultural 
Factors : S) 

๑. จำนวนประชากร
และโครงสร้างประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

- แนวโน้มประชากรวัยเรียน
ลดลง  ส่งผลให้ นักเรียน
ลดลง จึงมีสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น 

๒. สภาพของ 
ชุมชน ครัวเรือน 
กลุ่มเป้าหมาย 

- สถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดทำการเรียนการสอน 

๓. คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน  
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชื่อ 
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

๑. สภาพสังคมเป็นสังคม
เกษตรกรรม ส่งผลให้ 
สามารถขยายแนวคิดการ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจาก
สถานศึกษาสู่ชุมชนได้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
๒. วิถีชีวิตมีลักษณะคล้ายคลึง
เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์อันดี 
๓. ประชาชนเคร่งครัดในการ
ประกอบศาสนกิจ 
4. มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ประเพณี  

๑. สถาบันครอบครัวยัง
ไม่เข้มแข็ง 
๒. ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐาน 
การประกอบอาชีพ 
๓. ความแตกต่างทาง
ภาษา 
๔. ประชากรส่วนใหญ่ 
มีรายได้ต่ำ 
๕. ปัญหายาเสพติด 
6. สังคมผู้สูงอายุเพิ่ม 
มากขึ้น 
7. ความร่วมมือของ 
หน่วยงานภาคเอกชน 
และสถานประกอบการ 
ในการสนับสนุนการจัด
การศึกษามีน้อย 
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ด้าน ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๔. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม  
(Social – cultural 
Factors : S) (ต่อ) 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบ้านที่หลากหลาย ส่งผลให้ 
โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ /เป็นครูให้ความรู้/ 
เป็นแบบอย่างการเรียนรู้ การ
ดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 

 

๕. ด้านเทคโนโลยี 
(Technological 
Factors : T) 

ความก้าวหน้าและ
ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี 

๑. เทคโนโลยีเป็นสื่อสนับสนุน 
อำนวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความ
สนใจ และความถนัด 

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี สามารถ
สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ นักเรียนเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
และรู้ไม่เท่าทันภัย Cyber 
 

๒. เทคโนโลยี ช่วยสนับสนุน 
การปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การสนับสนุนอุปกรณ์
เทคโนโลยีจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดไม่เพียงพอ 
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยี 

 

๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (ใช้หลักการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ McKinsey ๗S) 
 

ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โครงสร้าง 
(Structure : S๑) 

๑. การจัดโครงสร้าง
การบริหารของ
หน่วยงาน 

โครงสร้างการบริหารงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นระบบสามารถบริหาร 
จัดการได้ตามมาตรฐานที่ 
ระเบียบกฎหมายกำหนด 

- 

๒. การกำหนด 
บทบาทหน้าที่ความ 
รับผิดชอบและ 
มาตรฐานของ 
หน่วยงาน 

๑. มีการกำหนดบทบาท  
อำนาจหน้าที่มอบหมายงาน
บุคลากรทุกระดับชัดเจน โดย
จัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้
ตรงความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะของตำแหน่งหน้าที่ 
สอดคล้องกับระเบียบกำหนด 

พ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
มีภาระงานและมีภารกิจ
ตามนโยบายมากกว่า 
เขตพ้ืนที่ปกติ 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โครงสร้าง 
(Structure : S๑) 
(ต่อ) 

 ๒. จัดแบ่งหน่วยภายใน  
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ 
แบ่งส่วนราชการ ภายใน 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

กคศ.ไม่ได้กำหนดกรอบ
อัตรากำลังตามโครงสร้าง
ที่กำหนดใหม่ 
 

๒. กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
(Strategy : S๒) 

๑. การกำหนด
ทิศทางของ
หน่วยงาน 

มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมและ
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายนอกและภายใน
ด้วยเทคนิค SWOT ที่สอด 
คล้องกับบริบทตามสภาพจริง
และตามข้อเสนอแนะของ 
องค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) 

- 

๒. การกำหนด 
โครงการ/กิจกรรม 

มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  
จุดเน้นเป้าประสงค์และบริบท
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เนื่องจากมีกระบวนการ 
วางแผนอย่างเป็นระบบและ 
มีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

- 

๓. ระบบใน 
การดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
(System : S๓) 

1. การถ่ายทอด 
กลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติในระดับ 
กลุ่มและระดับ 
บุคคล 

มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ทั้งในระดับกลุ่มและระดับ 
บุคคล ได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก
ใช้กระบวนการวิธีการและ
ช่องทางที่หลากหลาย 

ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ  
ขาดความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการระหว่างกลุ่มงาน  

๒. ระบบด้าน
งบประมาณ ระบบ
บัญชี การเงิน และ
พัสดุ 

๑. มีระบบการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีถูกต้อง รวดเร็ว  
๒. การจัดสรรงบประมาณ  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

การใช้จ่ายงบประมาณบาง
โครงการดำเนินการไม่แล้ว
เสร็จตามปฏิทินที่กำหนด 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๓. ระบบใน 
การดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
(System : S๓) 
(ต่อ) 

 ๓. มีการระดมทรัพยากรจาก 
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
4. มีระบบการติดต่อสื่อสาร
กับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
หลากหลายช่องทาง 

 

3. ระบบการ
ติดตามประเมินผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีระบบการติดตามประเมินผล
ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการ
บริหารที่ต่อเนื่อง มีข้อมูล
สำหรับการวางแผน โดยมีองค์
คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม 
 

๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขาดระบบการ
ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ที่
ประมวลผลข้อมูลได้ทัน
ต่อความต้องการ 
๒. กลุ่มงานภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขาดการ 
วางแผนการรายงานผล
การดำเนินงานที่เป็น
ระบบ 

๔. แบบแผน 
หรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ  
(Style : S๔) 

๑. ภาวะผู้นำ 
คุณธรรม จริยธรรม 
ความสามารถ 
ในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

ผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีภาวะ
ผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 
และบริหารจัดการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   

- 

๒. การกระจาย
อำนาจตัดสินใจ  
ให้บุคลากรได้ใช้
ศักยภาพที่มีอยู่
ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้กระจายอำนาจ
ตัดสินใจ โดยมอบหมาย
ภารกิจงาน ความรับผิดชอบ 
ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มี
อยู่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถและสมรรถนะที่
กำหนด 
 
 

- 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๔. แบบแผน 
หรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ  
(Style : S๔) (ต่อ) 

๓. การใช้รูปแบบ
บริหารจัดการที่
เหมาะสมในการ
บริหารงาน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้ใช้รูปแบบ
บริหารจัดการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน  

- 

๔. การคิดค้น และ
พัฒนาระบบงาน 
เทคนิคการบริหาร
เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีการคิดค้น และพัฒนาระบบ 
E-Service มาสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และให้บริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

- 

๕. บุคลากร/สมาชิก 
ในหน่วยงาน 
(Staff : S5) 
 

1. บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบ มีความรัก 
ความสามัคคี ทำงานเป็นทีม  
มีวัฒนธรรมการทำงาน  
 ที่เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล และ 
พหุวัฒนธรรม 

- 

2.ระบบการสรรหา
บรรจุแต่งตั้ง และ
การพัฒนา 

๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีระบบการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีระบบการพัฒนาบุคลากร 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานและตนเอง 
เนื่องจากมีแผนพัฒนา
บุคลากรระยะสั้นและระยะยาว 

- 

๖. ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของ
บุคลากร 
(Skills : S๖) 

๑. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และจัดทำ
แผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้
ผลสำเร็จสอดคล้องกับ
สมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ  
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขาดบุคลากร 
ที่มีทักษะเฉพาะด้าน เช่น 
โปรแกรมเมอร์ และด้าน
การก่อสร้าง เนื่องจาก  
ไม่มีกรอบอัตรากำลังเฉพาะ 
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ด้าน 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๗. ค่านิยมร่วมกัน
ของสมาชิกใน
หน่วยงาน 
(Shared Values : 
S๗) 

๑. ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที่ยืดถือ
ร่วมกัน 

บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีค่านิยมร่วมกัน คือ 
“รักษ์ความเป็นไทย ใจบริการ 
ยึดหลักธรรมาภิบาล สานความ
ร่วมมือ”  

- 

๒. วิธีการปฏิบัติ
ของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายใน
หน่วยงานหรืออาจ
เรียกว่าวัฒนธรรม
หน่วยงาน 

บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีวัฒนธรรมในการ
ทำงานเป็นทีม “ปัตตานี 2 
หนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี” 
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กฎหมาย ระเบียบ แผนทีเ่กี่ยวข้อง 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 
เมษายน 2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้อง
ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง  
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและ
ตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ 
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รฐัต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จา่ยใน
การศึกษา ตามความถนัดของตน 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคล 
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
 การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดย
คำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
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คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 ได้กำหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
 

แผนระดับท่ี 1 
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)  
 เป้าหมาย  
 1. เป้าหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 2. เป้าหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด 
ช่วงชีวิต  
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. ประเด็น 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
 2. ประเด็น 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 3. ประเด็น 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 4. ประเด็น 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทในการจัดและส่งเสริมการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถ จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)  
 เป้าหมาย  
 เป้าหมาย 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็น 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์
การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุน
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ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อย
และ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใน
ระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่
ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง (รอง)  
 เป้าหมาย  
 เป้าหมาย 2.2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็น 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
ระยะยาวต่อไป  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
 เป้าหมาย  
 1. เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวฒันธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 2. เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. ประเด็น 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
 2. ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
 3. ประเด็น 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
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มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน 
พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในการ
ต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมา 
ภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ  
 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 1. ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก)  
     (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
    เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 120001)  

  เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120002)  

  การบรรลุเป้าหมาย  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ

เป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุก
ระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของ
ประเทศ การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มี ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ  
    (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
    แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21  
    แนวทางการพัฒนา  
    1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21  
    2. เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 15 
    3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  

  4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  5. สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
  เป้าหมายของแผนย่อย  
  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ  

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 
120101)  
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  การบรรลุเป้าหมาย  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ

เป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน  
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของ
ประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คร ูเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียน มีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และ 
ด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน  

  แผนย่อยที่ 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  
  2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
  เป้าหมายของแผนย่อย  
  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  

เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน (รหัสเป้าหมาย 
120201)  

  การบรรลุเป้าหมาย  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ ให้บรรลุ

เป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
ระบบการสำรวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม ความคิดเห็น
ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย 
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อม
ทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ 
พร้อมทั้ง มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา
ให้กับนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนา 
ผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
ผ่านศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  
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 2. ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
              (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 110001)  

  การบรรลุเป้าหมาย  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทในการจัดและส่งเสริม

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
แนวทางการพัฒนา  
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ  

เป้าหมายของแผนย่อย  
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาก

ขึ้น (รหัสเป้าหมาย 110201)  
การบรรลุเป้าหมาย  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ

เป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่รวมถึง 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
แนวทางการพัฒนา  
1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะ 

ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  

2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้ เน้นให้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่านการ
ออกแบบการเรียนรู้ ที่มีครูคอยเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้การเรียนรู้
สามารถ ตอบสนอง ความต้องการได้กับเด็กทุกกลุ่ม  

3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ 
ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน  

4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ 
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและ
ทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 17 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ.  
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5. จัดให้มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัย
เรียน/วัยรุ่น  

เป้าหมายของแผนย่อย  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก

การเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 110301)  

การบรรลุเป้าหมาย  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
 3. ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)  
     (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
    เป้าหมาย  
             คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น (รหัสเป้าหมาย 
170001)  
    การบรรลุเป้าหมาย  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
    (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
   แผนย่อยที่ 3.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
   แนวทางการพัฒนา  
   1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ 
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถ 
ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายเหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิต 
ที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

 2. ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการ
ของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  
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 3. ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบัน
พ้ืนฐานในการจัดระบบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. คุ้มครองทางสังคม 
แก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี โดยภาครัฐ
ส่งเสริมเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกท่ีมีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในสังคม  

 4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและนำใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลาง สวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อนำไปสู่การคุ้มครองทางสังคมและ
หลักประกันทางสังคม  

 เป้าหมายของแผนย่อย  
 ระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (รหัสเป้าหมาย 170201)  
 การบรรลุเป้าหมาย  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็ก
พิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
 4. ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง)  
     (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

  เป้าหมาย  
  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น (รหัสเป้าหาย 010001)  
  การบรรลุเป้าหมาย  
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกิดความ

สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
เด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม  
    (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  

 แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
 แนวทางการพัฒนา  
 1. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่

ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ  
 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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 เป้าหมายของแผนย่อย  
 1) ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ ต่อการ

บริหาร (รหัสเป้าหมาย 010201)  
 2) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น และพัฒนาประเทศ (รหัสเป้าหมาย 010202)  

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ.  
 การบรรลุเป้าหมาย  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา และ

แผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่
ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี  
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพราย
ใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้าง
และพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงต่อไป  
 5. ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)  
    (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

 เป้าหมาย  
 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็น 

คนไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น (รหัสเป้าหมาย 100001)  

 การบรรลุเป้าหมาย  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 

และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  
    (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  

  แผนย่อยที่ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง จิต
สาธารณะ และการเป็นพลเมืองท่ีดี  

  แนวทางการพัฒนา  
  แนวทางท่ี 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน

สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตาม
พระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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  เป้าหมายของแผนย่อย  
  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล ทั้ง

ด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 100101)  

  การบรรลุเป้าหมาย  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน ครู 

ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี 
อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่
ทำงาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  
 6. ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)  
     (6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
     เป้าหมาย  
     ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รหัสเป้าหมาย 210001)  
    การบรรลุเป้าหมาย  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
    (6.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
   แผนแม่บทย่อยที่ 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   แนวทางการพัฒนา  
   1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  
    2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี ความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน  
   เป้าหมายของแผนย่อย  
   ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (รหัสเป้าหมาย 210101)  
   การบรรลุเป้าหมาย  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิค 
การเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้าน 
การทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกัน 
การทุจริตทุกรูปแบบ  
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- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 หมุดหมายการพัฒนา  
 1. หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การ
พัฒนาแห่งอนาคต (หลัก)  
 เป้าหมายการพัฒนา  
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ ที่จำเป็น
สำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 21 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ.  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 
8 เมื่อสิ้นสุดแผน  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน  
 กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัย 
ที่ดี โดย  
 1) การเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสาน ความร่วมมือ เพื่อดูแล
หญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี  
 2) การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแล ที่เพียงพอ มีจิตวิทยา
การพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทำงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้ 
แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  
มีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน  
 3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ
สำหรับการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นที่ที่มีคุณภาพ  
 4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคล เพ่ือการส่ง
ต่อไปยังสถานศึกษาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐาน ให้มีความตระหนักรู้ 
ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและ การทำงาน โดย  
 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
จัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังทำงานเป็นทีม มีการคิดข้ันสูงด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยนำร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมี
มหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  
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 2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ 
กลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตามความ
ต้องการของตลาดงานมีงานทำและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้  
 3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวางแผนจำนวน
ความต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนา
ระบบการคัดกรองที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช”  
ที่อำนวยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง 
 4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง ตลอดจนมี
การประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นรายบุคคล 
ที่เชื่อมโยงสู่การทำงานในอนาคต  
 5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย (1) การแก้ไขภาวการณ์ถดถอย ของความรู้ 
ในวัยเรียนโดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม  
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบ 
แนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผน
เส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด 
(3) พัฒนาสถานศึกษาและสร้างสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และสังคม
เสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของ
การเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เพื่อ
การวางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน ให้หลีกเลี่ยง
ยาเสพติด การพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูก
กระทำโดยวิธีรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา และการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่าง ๆ (4) การปรับปรุงระบบ
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ (5) การกระจายอำนาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่
เอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ตามบริบทของ
โรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา (6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตาม
แนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ทำงานวิจัยใน
องค์กรชั้นนำ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ (7) ผู้มีความ
ต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออกกลางคัน 
และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
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องค์การที่ไม่แสวงหากำไรในการดูแล กลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชน
สามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคำพิพากษา  
6) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึง การรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของ
สังคมไทยและเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนำเสนอความ
เป็นไทยสู่สากล  
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย  
 1) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์
ที่หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง โดยกำหนดมาตรการจูงใจ ที่เหมาะสมเพื่อให้
สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Startup) สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้
ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
และแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
 2) สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพ่ือให้ประชาชน 
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการ
ทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคา ที่เข้าถึงได้  
 3) การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้าง ความ
คล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ  
 4) กำหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมสำหรับคนทุก
กลุ่มการจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้
เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกำหนด
เงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนใน
ระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการ
เรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ 
ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษท่ีมีความต้องการที่ซับซ้อน  
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 2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม 
ที่เพียงพอ เหมาะสม  
 เป้าหมายการพัฒนา  
 เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาส ในการเลื่อน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจน ข้ามรุ่นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 70  
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ 20  
 กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ ที่มีคุณภาพ 
จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพ้ืนที่กายภาพ
และพ้ืนที่เสมือนจริงหรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจน
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม  
 3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
 เป้าหมายการพัฒนา  
 เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐ
ออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82  
 กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการแทน
โดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มี ความจำเป็นที่
ภาครัฐต้องดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์การนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ เข้ามาดำเนินการหรือร่วม
ดำเนินการในลักษณะนวัตกรรมการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการ
พัฒนาประเทศที่มีการร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยงในการดำเนินการ  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนา การบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐ จากการควบคุม
มาเป็นการกำกับดูแลหรือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ 
พร้อมทั้งปรับกระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและให้มีการเชื่อมโยง การให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบ
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เบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยังต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ กำลังคนและการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพ
และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน  
 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์ ในอนาคต 
ส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ อัตรากำลัง 
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหาร ของส่วน
ราชการและจังหวัดและแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจของ
ส่วนราชการและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมรับภารกิจจากส่วนกลางไปดำเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีการกำหนด
กลไกที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่
ภายใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเป็นอันดับแรก 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ
ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไป
ประกอบ การตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริต
คอร์รัปชัน  
 กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนาประเทศ  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทำข้อมูลสำหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอื่นของ
หน่วยงานของรัฐทั้งหมดอย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน  
มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการ
บริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น
ต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูล
สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้ว
เสร็จเป็นลำดับแรก  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือ มีความ
จำเป็นน้อยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ ให้มี
ความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับ  
การทำงานแบบดิจิทัล  
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 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐ
ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษา 
ผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กร
และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริงโดยจะต้องทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม
ตลอดจนปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตำแหน่งงานหลักท่ีมีความจำเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุม
การจ้างงานในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการทำงานไม่ตลอดชีพมากข้ึน และลดการจ้างงานแบบ
ตลอดชีพเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพื่อผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวมตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการ
ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล 
ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคน 
ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยภาครัฐต้องให้
ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก 
แก่ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนา และปฏิรูปกฎหมายให้มีเป้าหมายที่วัดได้ในการสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของคนไทยและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
บูรณาการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานกลางดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็น ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์ ของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เก่ียวกับ การตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องมุ่งเป้า
ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มี การพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมาย
ของประเทศท่ีมีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จำแนกประเภทตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ  
 

- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
 นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  
 1. เป้าหมายที่ 1 การธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
 2. ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
มากยิ่งขึ้น  
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 3. ตัวช้ีวัด ความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และเผยแพร่ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ภายในปี 2570  
 4. กลยุทธ์  
     กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 กำหนดให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดและพัฒนาหลักสูตร หรือ 
การเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ
และการตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงาน แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง 
รวมถึงมีการจัดทำระบบการบริหารจัดการชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน  
     กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพ  
ในความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ให้บุคคลตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึง
เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 เสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความ
ขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั้งแต่
ระดับ ครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทำงาน และชุมชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงเพ่ือร้องเรียน
หรือร้องทุกข์กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
 

 นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 1. เป้าหมายที่ 3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 2. ผลสัมฤทธิ์ การยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
หลากหลาย  
 3. ตัวช้ีวัด ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2570  
 4. กลยุทธ์  
     กลยุทธ์หลักที่ 2 การยกระดับการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ โดย
เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างทั่วถึงผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตร ที่สอดคล้อง กับความต้องการและวิถีชีวิต การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยาย
โอกาส การเข้าถึงการศึกษาอย่างไม่เลือกปฏิบัติ การเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวและชุมชนให้มี
ความเป็นปึกแผ่นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ การส่งเสริมการเรียนและใช้ภาษาที่หลากหลาย 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหา ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นท่ี  
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นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
 1. เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  
 2. ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดีข้ึน รวมทั้งสามารถบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ร่วมกัน  
 3. ตัวช้ีวัด การพัฒนาภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2569 ภายในปี 2570  
 4. กลยุทธ์  
     กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.8 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก ทาง
อินเทอร์เน็ต การสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน  
 

 นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 1. เป้าหมายที่ 1 การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
 2. ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันจากยาเสพติด  
 3. ตัวช้ีวัด สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง 8 คน ต่อประชากร 
1,000 คน ภายในปี 2570  
 4. กลยุทธ์  
     กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้มีภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยและลดความต้องการ
ยาเสพติด 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้เท่า
ทันยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้
ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกข้ันตอน  
 

แผนระดับท่ี 3  
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและ
แนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต 
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ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ 
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับ
การศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้  
 

- แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  
 เป็นการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมือง
คุณภาพ ภายใต้ปรัชญา “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม 
ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงความสุข 
ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิ และความต้องการพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็ก
ทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็ก และการกระทำทั้งปวงเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ” โดยมุ่งเน้นนโยบาย ด้านเด็ก
ปฐมวัย 3 ข้อ คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตาม
ศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง 2) การพัฒนาเด็ก ต้องจัดอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
โดยบูรณาการระหว่าง ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ในระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 3) รัฐและทุกภาคส่วน
จะต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ 
“เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็น
พลเมืองคุณภาพ” เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กท่ีเป็นลูกแรงงานต่างชาติ
และเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา  
และสวัสดิการสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 
ยุทธศาสตร์ คือ 1) การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย  
และการนำไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวกับเด็กปฐมวัยและ
การดำเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การ
สร้างกลไก การประสานงาน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผล  
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- แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยนำ
กรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และการ
พัฒนา การเรียนรู้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG4) รวมทั้ง แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทาง
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหรือ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางหรือมาตรการการดำเนินงาน และ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) 
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 5) การจัดการศึกษา
เพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 

- แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทย 
จะได้มีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทุกระดับสามารถ นำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยการ
กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ 4 เรื่อง กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา  
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทุกคน 
และบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่บริหารจัดการ 
ศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติการ และเพื ่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี       
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ดังนี้  
 1. คณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
     1.1 นายณัทกร  แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  ประธาน 
     1.2 นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  รองประธาน
     1.3 นางพรภนา  คำแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 
    ชำนาญการพิเศษ  
     1.4 นางยุวารี สะมาแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
     1.5 นางสมบูรณ์   แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 
    ชำนาญการ  
         1.6 นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  คณะทำงาน 
         1.7 นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 
    ชำนาญการ 
         1.8 นางสุวันดี   รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 
    ชำนาญการ   
     1.9 ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  คณะทำงาน 
     1.10 นายศักดิ์ชาย  สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะทำงาน 
               
      /1.11 นางมารีย๊ะ... 

 

 



 

~ 55 ~ 
 

         1.11 นางมารีย๊ะ มูนีมูสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  คณะทำงาน 
     1.12 นางเกตนิกา แว่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  คณะทำงาน 
         1.13 นางสาววิภากุล บุญแนบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  คณะทำงาน 
         1.14 นางสาวมารีนี ยามา พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
     1.15 นายวรวุฒ ิ สุวรรณะ พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
     1.16 นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
     1.17 นายจิรัฏฐ ์ สิทธิอุเป อัตราจ้าง สพป.ปัตตานี เขต 2  คณะทำงาน 
     1.18 นางช่อผกา บุญแนบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะทำงาน
       และเลขานุการ 
     1.19 นางสาวดวงฤทัย  เพชรมณี พนักงานราชการ  คณะทำงานและ 
                          ผูช้่วยเลขานุการ 
 2. คณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 –  
2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2 ประกอบด้วย 
         2.1 นายณัทกร  แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  ประธาน 
     2.2 นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  รองประธาน 
     2.3 นางปราณี  สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  คณะทำงาน 
     2.4 นางอัสน๊ะ  คำเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  คณะทำงาน 
     2.5 นายชัยชนะ  สระทองทา รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  คณะทำงาน 
     2.6 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม   คณะทำงาน 
    และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     2.7 นางสินุช ประสงค์สุข ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล  คณะทำงาน 
     2.8 นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี ผอ. กลุ่มอำนวยการ  คณะทำงาน 
     2.9 นางกัลยา ทองพุ่ม ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงิน  คณะทำงาน
    และสินทรัพย์   
               2.10 นางอัญชลี พลสิทธิ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะทำงาน   
     2.11 นางสุคนธ์ ติ้งคำ   ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน  คณะทำงาน 
     2.12 นายวีรชาติ  ไชยนุ้ย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  คณะทำงาน  
     2.13 นายวิรัตน์  จันทร์งาม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  คณะทำงาน 
     2.14 ว่าที่ พ.ต.ฐธิิพันธ์  เลื่อนแก้ว ประธานกลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา  คณะทำงาน 
     2.15 นายประพันธ์  เจ๊ะอูมา ประธานกลุ่มโรงเรียนยะรัง   คณะทำงาน 
     2.16 นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา  คณะทำงาน
     2.17 นางนิยะเนตร  จารงค์ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน  คณะทำงาน 
     2.18 นางสาวหยาดฟ้า  สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     2.19 นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน
     2.20 นายชัรฟุดดิน หะยี ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     2.21 นางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
                             /2.22 นางสาวฐิตา... 



 

~ 56 ~ 
 

     2.22 นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     2.23 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     2.24 นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน
     2.25 นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     2.26 นางสาวศิริมา  ชูสงค์ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     2.27 นางสุมาลี  พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     2.28 นายมะรอซดี  กาเดร์ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     2.29 นางอภิญญา  ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
     2.30 นางพรภนา  คำแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 
    ชำนาญการพิเศษ 
     2.31 นางสาวสาวิตรี  สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
     2.32 นายศักดิ์ชาย  สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะทำงาน 
     2.33 นางนิภา  สายนุ้ย  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  คณะทำงาน 
     2.33 นางสาวอรวรรณ พรหมชัย นิติกรชำนาญการ   คณะทำงาน 
       2.34 นางสุวันดี รัตนวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 
    ชำนาญการ  
     2.35 นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  คณะทำงาน 
     2.36 นางสมบูรณ์   แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 
    ชำนาญการ  
        2.37 นางยุวารี สะมาแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
         2.38. นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน     
     2.39 นายอดินันต์ หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  คณะทำงาน 
     2.40 นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
         2.41 นายวรวุฒ ิ สุวรรณะ พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
     2.42 นางช่อผกา บุญแนบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะทำงาน
      และเลขานุการ 
     2.43 นางสาวดวงฤทัย  เพชรมณี พนักงานราชการ  คณะทำงานและ 
                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 3. คณะทำงานพิจารณา โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประกอบด้วย 
      3.1 นายณัทกร  แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  ประธาน  
     3.2 นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  รองประธาน 
     3.3 นางปราณี  สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  คณะทำงาน 
     3.4 นางอัสน๊ะ  คำเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  คณะทำงาน
     3.5 นายชัยชนะ  สระทองทา รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  คณะทำงาน 
     3.6 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม   คณะทำงาน 
    และประเมินผลการจัดการศึกษา    
                                /3.7 นางสินุช...   
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     3.7 นางสินุช ประสงค์สุข ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล  คณะทำงาน 
     3.8 นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี ผอ. กลุ่มอำนวยการ  คณะทำงาน 
     3.9 นางกัลยา ทองพุ่ม ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงิน  คณะทำงาน
    และสินทรัพย์  
     3.10 นางอัญชลี พลสิทธิ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะทำงาน 
     3.11 นางสุคนธ์ ติ้งคำ   ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน  คณะทำงาน 
     3.12 นางสาวหยาดฟ้า  สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     3.13 นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน
     3.14 นายชัรฟุดดิน หะยี ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     3.15 นางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     3.16 นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     3.17 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     3.18 นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศก์                        คณะทำงาน 
     3.19 นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     3.20 นางสาวศิริมา  ชูสงค์ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     3.21 นางสุมาลี  พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน  
     3.22 นายมะรอซดี  กาเดร์ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
     3.23 นางอภิญญา  ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
     3.24 นางพรภนา  คำแป้น     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 
    ชำนาญการพิเศษ 
     3.25 นางสมบูรณ์   แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 
    ชำนาญการ   
     3.26 นางสาวนิภา  สายนุ้ย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  คณะทำงาน 
     3.27 นางยุวารี สะมาแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
     3.28 นางสาวสาวิตรี  สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงาน 
     3.29 นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  คณะทำงาน 
     3.30 ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  คณะทำงาน 
     3.31 นายรุสลี มูนีมูส ี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  คณะทำงาน 
     3.32 นางสุวันดี รัตนวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 
    ชำนาญการ   
     3.33 นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 
    ชำนาญการ 
     3.34 นายศักดิ์ชาย  สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะทำงาน 
     3.35 นางสาวอรวรรณ พรหมชัย นิติกรชำนาญการ   คณะทำงาน 
     3.36 นายอดินันต์ หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  คณะทำงาน  
     3.37 นางมารีย๊ะ มูนีมูสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  คณะทำงาน 
     3.38 นางเกตนิกา แว่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  คณะทำงาน 
             /3.39 นางสาวอุบลวรรณ...   
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     3.39 นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  คณะทำงาน 
     3.40 นางสาวปวีณี ปาแซ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  คณะทำงาน 
     3.41 นางสาววิภากุล บุญแนบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  คณะทำงาน 
         3.42 นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
     3.43 นายวรวุฒ ิ สุวรรณะ พนักงานราชการ   คณะทำงาน
     3.44 นายจิรัฏฐ ์ สิทธิอุเป อัตราจ้าง สพป.ปัตตานี เขต 2  คณะทำงาน 
     3.45 นางช่อผกา บุญแนบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะทำงาน
       และเลขานุการ 
     3.46 นางสาวดวงฤทัย  เพชรมณี พนักงานราชการ  คณะทำงานและ 
                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

                  ประกาศ ณ วันที่  18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 
 
 
 

 (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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คณะทำงานจัดทำรูปเล่ม 

 

 

  
 
 
 

คณะที่ปรึกษา 

1. นายณัทกร  แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 

2. นางปราณี  สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 

3. นางรัตติกาล  ต้องเซ่งกี่ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 
 

คณะจัดทำรูปเล่ม 

1. นางช่อผกา  บุญแนบ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

2. นางสมบูรณ์  แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

3. นางสุวันดี  รัตนวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

4. นางสาวสุมาลี  แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

5. นางสาวดวงฤทัย  เพชรมณี พนักงานราชการ 
 

จัดพิมพ์ 

นางสาวดวงฤทัย  เพชรมณี พนักงานราชการ 




