


แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 1 
 

คํานํา 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีนโยบายยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีเปูาหมายส าคัญในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติ
บ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ตามคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 และมีเครือข่ายสหวิทยาเขต ที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแสวงหา
และประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 
ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(พ.ศ.2561-2565) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งเป็น
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และตามพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 นโยบายรัฐบาล และความต้องการตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 และสถานศึกษาในสังกัด เป็นกระบวนการที่ส าคัญ ในการก าหนดกรอบทิศทาง เปูาหมาย
ในการด าเนินการ ขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการระดม 
ความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งจัดท าโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มุ่งหวังเป็น
องค์กรที่จัดการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์แก่นักเรียน
มากที่สุด  
 ส าหรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕64 ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี          
จากความร่วมมือของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ภายใน
สังกัด ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาให้การบริหารงานและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64   
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง เปูาหมายในการด าเนินงาน
ให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ก าหนดเป็น
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  

 (1) วิสัยทัศน์ 
“ส านักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 (2) พันธกิจ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล ้า ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ   
การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม    
  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ  
  5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 (3) เป้าประสงค์ 
  1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี  
  2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ     
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
  4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
  5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ 
  6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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  7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการ         
มีความพึงพอใจ   
 (4) ยุทธศาสตร์ชาติกับกลยุทธ์ สพม.40  
  (4.1) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ กับกลยุทธ์ สพม.40 

ยุทธศาสตร์ชาติ กลยุทธ์ สพม.40 
1. ด้านความมั่นคง 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  (4.2) กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
  1. กลยุทธ์จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
   จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
   จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี    
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
   ตัวชี้ วัดที่  46 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี            
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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   ตัวชี้ วัดที่  47 ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้     
ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจาก
ยาเสพติดความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 
   ตัวชี้วัดที่ 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
  2. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   จุดเน้นที่ 12 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
   ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียน   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
   ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ก าหนดในระดับดีขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียน   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
    ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
   ตัวช้ีวัดที่ 30 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ในระดับดีข้ึนไป 
   ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน    
การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
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    ประเด็นการพิจารณาที่ 4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้น 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผล   
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
   ตัวช้ีวัดที่ 33 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมขึ้น มีจ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จาก    
ปีการศึกษาท่ีผ่าน 
   ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผล    
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
    ประเด็นการพิจารณาที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวช้ีวัดที่ 35 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียน 
   ตัวช้ีวัดที่ 36 รอ้ยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารภาษา ที่ 3 ในระดับดีข้ึนไป 
   ตัวชี้วัดที่ 37 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
    ประเด็นการพิจารณาที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะ    
ด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 
   ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
กลุ่มรายวิชาวิทยาการค านวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดที่ 40 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะ    
ด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
  3. กลยุทธ์พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
   ประเด็นการพิจารณาที่  1  มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล         
เพ่ือการศึกษา ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
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   ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ  ๘0 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
   จุดเน้นที่  7 ส่ ง เสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ           
ตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และ จิตวิญญาณความเป็นครู 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
   ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละ ๘๐ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ  Active 
Learning  
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
   ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้” 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูน านวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
   ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
   จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
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   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สรา้งโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ที่หลากหลาย 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
  4. กลยุทธ์สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
   จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และ  
การมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะ     
ที่จ าเป็นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) และมีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแข่งขัน 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะ
พ้ืนฐานอาชีพและการมีงานท า 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้
สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
   ตัวช้ีวัดที่ 44 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถ
ค้นพบตนเองมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  5. กลยุทธ์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   จุดเน้นที่ 13 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะ ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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   ตัวช้ีวัดที่ 42 ร้อยละ ๘๐  ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   จุดเน้นที่  1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และ          
งานบริหารทั่วไป สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สง่เสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สง่เสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 4 สง่เสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 5 สง่เสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ      
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         
ที่เข้มแข็ง 
   ตัวชี้ วัดที่ 2 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ       
งานงบประมาณงานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          
ที่เข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
    ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
   ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการบริหารงาน” 
    ประเด็นการพิจารณา การสรา้งหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
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   ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่  4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ         
การบริหารจัดการศึกษา 
    ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่ 8  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหารจัดการ 
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 กลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษา 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40       
มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   ตัวชี้ วัดที่  16  ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 (5) แผนงานโครงการที่สําคัญ 
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
40 มีแผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญที่ส่งผลต่อเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
    

 

กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 6 545,380 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 8 2,494,709 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 13 1,332,701 
4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

5 100,600 

5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

3 126,520 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 16 1,296,670 
รวม 51 5,896,580  
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บทที ่1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. เจตนารมณ์ 
 ตามที่ ได้มีการแก้ ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  (ฉบับที่  3) พ .ศ . 2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภา
การศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา
มัธยมศึกษาสู่ระดับสากล 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา 
หน้า 62 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 มีรายละเอียดการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา
และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยก าหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ประกอบด้วยท้องที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
2. อํานาจหน้าที่ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4๐ เป็นหน่วยงานการศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ดังนี้  
  1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ     
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด 
3. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์นั้น เริ่มมาจากชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อครั้งโบราณน่าจะ
ชื่อว่าเมือง “เพชบุระ” ตามที่ปรากฏในจารึกลานทองค า ที่พบจากเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ ซึ่ง
หมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร แต่ในระยะหลังต่อมาแปรเปลี่ยนเป็น  “เพชรบูรณ์” กลายความหมาย
เป็นเมืองที่อุดมด้วยเพชรและได้น าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
 พ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหลักฐานการปรากฏอยู่ของชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ าปุาสักมาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย จากนั้นได้รับอารยธรรมจากภายนอก ได้แก่ วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมร
โบราณ ท าให้ชุมชนเหล่านั้นมีพัฒนาการด้านต่างๆ จนกลายเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่สืบมา เมื่อเข้าสู่ช่วงสมัย
สุโขทัย เมืองเพชรบูรณ์มีฐานะเป็นเมืองแว่นแคว้นของกรุงสุโขทัย และในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีเมืองเพชรบูรณ์
และเมืองศรีเทพเป็นเมืองส าคัญ และต่อเนื่องจนถึงช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแบ่ง
เขตการปกครองอีกหลายครั้ง จนครั้งหนึ่งเมืองเพชรบูรณ์เกือบมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแทน
กรุงเทพฯ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม และหลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ มากมาย 
จนกระท่ังเป็นเมืองเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน 
 คําขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  "เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ําหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง" 
  ตราประจําจังหวัด 
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 14 
 

 3.1 สภาพทั่วไป 
  3.1.1 ภูมิประเทศ 
   จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพ้ืนที่ด้านเหนือของ
จังหวัดและมีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่
ตอนกลางและอ าเภอด้านใต้ของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ลาดชันโดยจากเหนือถึงใต้มีพ้ืนที่ปุาไม้รวม 2,508,262.79 ไร่ 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 32.52  มีแม่น้ าปุาสักเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่สุดของจังหวัด ที่ไหลผ่านกลางจังหวัดจาก    
ทิศเหนือไปทิศใต้ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นน้ าเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย แม่น้ าปุาสักไหลผ่าน
อ าเภอหล่มเก่า หล่มสักเมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ 
  3.1.2 อาณาเขต 
   เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
ประมาณเส้นรุ้งที่  16 องศาเหนือกับเส้นแวงที่  101 องศาตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 12,668.416   
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,917,760 ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัด จากด้านตะวันออกถึงตะวันตก 
กว้าง 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุด ยาว 296 กิโลเมตร และสูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 114 เมตร โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 349 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 21  
   จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย 
    ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และพิจิตร 
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  3.1.3 ภูมิอากาศ 
   เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนหนาวจัด      
ในฤดูหนาวโดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อและอ าเภอหล่มเก่าจะมีอากาศหนาวที่สุดพ้ืนที่ภูเขา
จะมีอากาศเย็นตลอดปีในฤดูร้อนและฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส และเฉลี่ยต่ าสุด 23.2 
องศาเซลเซียส 
    - ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
    - ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
    - ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
   จังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ าฝนลดลง จาก 1,032.8 มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 2561     
เป็น 881.0 มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 2562 โดยเมื่อพิจารณาจ านวนวันที่ฝนตก พบว่า มีจ านวนวันที่ฝนตกลดลง 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศ และภาคเหนือ 
ตารางท่ี 1-1 : ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2558 - 2562 
 2558 2559 2560 2561 2562 
เฉลี่ยทัง้ประเทศ      
- ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) 1,430.4 1,572.5 2,017.1 1,660.9 1,343.4 
- จ านวนวันฝนตก (วัน) 117 - - - 134 
จังหวัดเพชรบูรณ์      
- ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) 827.7 973.1 1,373.7 1,032.8 881.0 
- จ านวนวันฝนตก (วัน) 89 102 123 124 101 
 ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา รวมรวมโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ ์                   
(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
  3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   จังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 7 ,917 ,760 ไร่ จากข้อมูลการใช้ที่ดินของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในปี 2562 มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร เท่ากับ 3,279,552 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.4 พ้ืนที่ปุาไม้ 
2,508,263 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.7 พ้ืนที่นอกภาคการเกษตร 2,129,945 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.9       
และในปี 2562 เป็นที่น่าสังเกตว่าพ้ืนที่นอกภาคการเกษตรลดลง ร้อยละ 0.74 และพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.69 จากปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ปุาไม้ระหว่างปี 2561 และ 2562 ทั้งนี้ จากข้อมูลการใช้ดิน   
ทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2562 พบว่า ประมาณร้อยละ 50.2 ของพ้ืนที่การเกษตรเป็นการ
ปลูกพืชไร่ 1,645,881 ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนที่นา จ านวน 1,261,478 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 38.5      
ของพ้ืนที่การเกษตร ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะดินในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความหลากหลายมากถึง 30 กลุ่มดิน    
ซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชที่แตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งตามลักษณะพ้ืนที่ 4 ประเภท ดังต่อไปนี ้
   1. กลุ่มดินนา เป็นดินนาหรือดินลุ่มใช้ประโยชน์ในการท านา โดยเรียงล าดับตั้งแต่        
ดินเหนียวจัด ดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินทรายปนกรวด ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 20 ของจังหวัด 
   2. กลุ่มดินไร่ เป็นกลุ่มดินดอน ใช้ประโยชน์ในการท าพืชไร่และไม้ผล ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 30 ของจังหวัด 
   3. กลุ่มดินตื้น ใช้ประโยชน์ในการท าพืชไร่และผลไม้ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 10 
ของจังหวัด 
   4. กลุ่มดินภูเขา (Sc) ใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้ผล ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 40 
ของจังหวัด 
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ตารางท่ี 1-2 : การใช้ที่ดินของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2559 – 2562 
ประเภทเนื้อที่(ไร่) 2559 2560 2561 2562 

เนื้อท่ีทั้งหมด 7,917,760 7,917,760 7,917,760 7,917,760 
เนื้อท่ีปุาไม้ 2,419,304 2,436,038 2,498,433 2,508,263 
เนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร 3,282,383 3,282,023 3,280,738 3,279,552 
- ที่นา 1,262,687 1,262,752 1,262,223 1,261,478 
- ที่พืชไร่ 1,647,258 1,646,862 1,646,109 1,645,881 
- ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น 141,816 141,733 141,702 141,614 
- ที่สวนผักและไม้ดอก 44,719 44,720 44,705 44,870 
- เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ 185,903 185,956 185,999 185,909 
เนื้อท่ีนอกการเกษตร 2,216,073 2,199,699 2,138,589 2,129,945 
 ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ ์(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าป ี
พ.ศ. 2565 
 3.2 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
  3.2.1 เขตการปกครอง 
   จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1 ,439 หมู่บ้าน   
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 128 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
เมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 102 แห่ง โดยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่
มากที่สุดอยู่ท่ี 2,281 ตร.กม. ในขณะที่อ าเภอหล่มสักเป็นอ าเภอที่มีจ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน และจ านวน 
อบต. มากท่ีสุดของจังหวัด โดยมีจ านวน 23 ต าบล 251 หมู่บ้าน และ 19 อบต. ตามล าดับ 
 ตารางท่ี 1-3 : ข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายอําเภอ) 

ลําดับ อําเภอ 
พื้นที่ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(ตร.กม.) ตําบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. 
1 เมืองเพชรบูรณ์ 2,281.00 17 221 1 3 15 
2 ชนแดน 1,137.00 9 139 - 4 8 
3 หล่มสัก 1,535.35 23 251 1 1 19 
4 หล่มเก่า 927.07 9 98 - 1 9 
5 วิเชียรบุร ี 1,632.00 14 192 1 1 14 
6 ศรีเทพ 810.00 7 106 - 2 6 
7 หนองไผ่ 1,360.20 13 142 - 6 9 
8 บึงสามพัน 489.80 9 123 - 1 9 
9 น้าหนาว 620.00 4 30 - - 4 

10 วังโปุง 543.00 5 64 - 2 5 
11 เขาค้อ 1,333.00 7 72 - 1 4 

 รวม 12,668.42 117 1,439 3 22 102 
 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ/์แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ ์(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน 
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
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  3.2.2 ประชากร 
   จากข้อมูลสถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในระหว่างปี 2559 - 2562
ประชากรในจังหวัดเพชรบูรณ์ลดลงเฉลี่ย 943 คน หรือมีอัตราการลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.04 ต่อปี โดยในปี 
2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนประชากรรวม 992,451 คน โดยอ าเภอที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 208,617 คน  และอ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อ าเภอน้ าหนาว จ านวน 
18,550 คน ส าหรับความหนาแน่นของประชากรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างปี 2559 – 2562 พบว่า 
อัตราความหนาแน่นของประชากรลดลงเพียงเล็กน้อย โดยมีจ านวนประชากร 78 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 
เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า ในปี 2562 อ าเภอบึงสามพันมีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ 1 ตาราง
กิโลเมตรมากที่สุด คือ จ านวน 147 คน ต่อพ้ืน 1 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคืออ าเภอหล่มสักจ านวน 102 
คนต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร และอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 92 คน ต่อพ้ืน 1 ตารางกิโลเมตร        
ส่วนอ าเภอเขาค้อมีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด คือ 30 คนต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร โดยสามารถจ าแนก
ตามประชากรและความหนาแน่นของประชากรรายอ าเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1-4 : จํานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรรายอําเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์              
                   พ.ศ. 2559 - 2562 

อําเภอ 
พื้นที่ 

    (ตร.กม.) 
จํานวนประชากร (คน) ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ 1 ตร.กม.) 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 
เมืองเพชรบูรณ์ 2,281.000 209,553   209,199  209,450  208,617 92.29 91.71 91.82 91.46 
ชนแดน 1,535.350 79,633 79,530  79,326  79,091 70.21 69.95 69.77 69.56 
หล่มสัก 927.070 157,609   157,601  157,387  157,061 102.87 102.65 102.51 102.3 
หล่มเก่า 620.000 66,980     67,031  66,917  66,719 72.38 72.30 72.18 71.97 
วิเชียรบุรี 1,333.000 132,331  132,308   131,931  131,569 81.18 81.07 81.84 80.62 
ศรีเทพ 1,137.000 70,669     70,545  70,474  70,523 87.34 87.09 87.00 87.07 
หนองไผ่ 543.000 112,399 112,253  111,913  111,542 82.84 82.53 82.28 82.00 
บึงสามพัน 1,360.200 71,878   72,086    72,135  71,891 146.82 147.17 147.27 146.78 
น้าหนาว 489.800 18,347 18,480  18,524  18,550 29.46 29.81 29.80 29.92 
วังโปุง 1,632.000 37,142 37,000  36,762  36,645 68.74 68.14 67.70 67.49 
เขาค้อ 810.000 38,682 39,298  39,721  40,243 28.65 29.48 29.80 30.19 
รวม 12,668.42 996,223 995,331 994,540  992,451 78.70 78.57 78.51 78.34 

 ที่มา : กรมการปกครอง/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ ์(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 3.3 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
  3.3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 
   ในระหว่างปี 2557 – 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
(GPP) เพ่ิมขึ้นจากที่มีมูลค่า 78,377 ล้านบาท ในปี 2557 เพ่ิมขึ้นเป็น 81,909 ล้านบาท ในปี 2561  
โดยอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.23 ต่อปี ซึ่งรายได้หลักมาจากนอกภาคการเกษตร โดยใน         
ปี 2561 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) มาจากนอกภาคเกษตร มูลค่า 53,339 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 65.12 ของมูลค่าทั้งหมด ส่วนภาคเกษตรมีมูลค่า 28,570 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.88 
ของมูลค่าทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวจะเห็นได้ว่า ในระหว่างปี 2557 – 2561 
ภาคการเกษตรมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.65 ในขณะที่นอกภาคเกษตรมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.67 ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน หรือรายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อหัวมีแนวโน้ม
ลดลงเช่นเดียวกัน จากที่มีรายได้เฉลี่ย 83,814 บาท/คน/ปี ในปี 2557 ลดลงเป็น 88,971 บาท/คน/ปี  
ในปี 2561 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.64 ต่อปี 
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ตารางท่ี 1-5 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ราคาประจําปี พ.ศ. 2557 – 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2557 2558 2559 2560 2561 
ภาคเกษตร 28,044 26,494 25,974 25,754 28,570 
- เกษตรกรรม การปุาไม ้และการประมง 28,044 26,494 25,974 25,754 28,570 
ภาคนอกการเกษตร 50,336 48,679 54,258 51,534 53,339 
- การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 7,202 5,556 5,840 1,376 1,488 
- การผลติอุตสาหกรรม 8,973 7,788 9,751 10,474 10,300 
- ไฟฟูา ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 897 935 990 1,788 1,502 
- การประปาและการจัดการของเสีย 114 124 131 159 173 
- การก่อสร้าง 7,202 2,500 2,616 2,535 2,803 
- การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต ์

8,067 8,537 9,588 9,682 10,608 

- การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินคา้ 651 707 761 786 813 
- ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 302 334 344 409 463 
- ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 412 479 422 498 591 
- การเงินและการประกันภัย 3,728 4,061 4,629 4,766 5,006 
- กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหารมิทรัพย์ 2,821 2,972 3,469 3,588 3,800 
- กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรม 
ทางวิชาการ 

11 10 10 9 16 

- กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ 105 108 121 129 136 
- การบริหารราชการ การปูองกันประเทศฯ 4,594 4,611 4,784 4,945 5,241 
- การศึกษา 7,860 7,572 7,683 7,696 7,367 
- กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,650 1,721 1,842 1,945 2,093 
- ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 125 125 159 193 223 
- กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 523 539 553 556 715 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 78,377 75,173 80,232 77,288 81,909 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 83,814 80,481 86,363 83,535 88,971 

 

 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ์ (พ.ศ. 2561 – 
2565) รอบทบทวน ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
 

  3.3.2 ภาวะการครองชีพของครัวเรือน 
   ในช่วงปี 2557 – 2562 ครัวเรือนในจังหวัดเพชรบูรณ์ถือได้ว่ามีความเป็นอยู่หรือ
ภาวะการครองชีพที่ดีข้ึน ซึ่งจะเห็นได้จากระดับรายได้ของครัวเรือนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากที่
มีรายได้เฉลี่ย 21,350 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ในปี 2560 เพ่ิมเป็น 24,624 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน  
ในปี 2562 ในขณะเดียวกันค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายของครัวเรือนมีจ านวนลดลง จากที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
17,528 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนในปี 2561 ลดเป็น 16,223 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในปี 2562 
ส าหรับหนี้สินของครัวเรือนมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 161,800 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2560 เป็น 187,733 บาท
ต่อครัวเรือน ในปี 2562 และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2563 
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ตารางท่ี 1-6 : รายได้ค่าใช้จ่ายและจํานวนหนี้สินของครัวเรือน พ.ศ. 2557 – 2562 
หน่วย : บาท 

ภาคและจังหวัด 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน - 21,337 - 21,350 - 24,624 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 15,599 16,141 16,445 16,696 17,528 16,223 
จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน - 148,667 - 161,800 - 187,733 
หนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน (เทา่) - 6.97 - 7.58 - 7.62 
 ที่มา : ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 – 2562 จงัหวัดเพชรบูรณ์ส านักงานสถิติแห่งชาติ/แผนพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าป ีพ.ศ. 2565 

  3.3.3 การเกษตร 
   พืชเศรษฐกิจ 
    พืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน             
มันส าปะหลัง และมะขามหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวนาปีประมาณ 1 ล้านไร่ และมีการใช้
พ้ืนที่ในการปลูกอ้อยโรงงานลดลงในแต่ละปี 
ตารางท่ี 1-7 : พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 – 2562 (ไร่) 

พืชเศรษฐกิจ 2559 2560 2561 2562 

ข้าวนาปีและนาปรัง 1,019,271 904,603 909,946 969,812 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 622,974 695,463 875,055 898,936 
มันส าปะหลัง 206,540 270,823 201,652 209,731 
อ้อยโรงงาน 587,903 656,144 567,297 551,650 
มะขามหวาน 84,112 94,054 87,698 86,846 
 ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ/์แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ตารางท่ี 1-8 : ข้อมูลด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการผลิต 2562 

ชนิดพืช 
จํานวน

ครัวเรือน
เกษตรกร 

 
เนื้อที่เพาะปลูก

(ไร่) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้
(กิโลกรัม) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ราคาที่
เกษตรกรขายได้

เฉลี่ย 
(บาท/กิโลกรัม) 

1. ข้าวนาปี  79,348 1,093,087 1,064,528 564 600,394 8.60 
2. ข้าวนาปรัง 2,345 22,401 22,401 605 13,553 7.77 
3. ข้าวไร่ 3,665 30,241 30,058 396 11,903 21.56 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน 30,310 778,938 698,788 760 531,079 5.98 
5. ข้าวโพดฤดูแล้ง 12,230 119,998 119,703 872 104,381 6.10 
6. อ้อยโรงงาน 14,668 551,650 548,224 10,494 5,753,063 0.75 
7. มันสําปะหลังโรงงาน 9,902 209,731 208,629 3,471 724,151 2.51 
8. ถั่วเขยีว 6,655 155,535 145,837 144 20,998 23.27 
9. ยาสูบ 5,279 42,604 42,604 282 12,015 89.76 
10. สับปะรด 108 1,176 1,134 4,622 5,241 8.57 
11. พืชไร่อ่ืนๆ 874 10,122 10,122 1,422 14,393 15.76 

รวมทั้งสิ้น 165,384 3,015,483 2,892,028 23,632 7,791,171 190.63 
 ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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   เกษตรอินทรีย์ 
    จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ปี 2563 มีจ านวน 
23 ราย พื้นที่ปลูกรวม 715.3199ไร่ และมีปริมาณพืชรวม 69 ชนิด 
ตารางท่ี 1-9 : จํานวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2563 

จํานวน (ราย) พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ประเภทพืช (ชนิด) 

23 715.3199 69 
 ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ/์แผนพัฒนาจังหวดัเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน 
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
   เกษตรปลอดภัย 
    จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) ณ ปี 2563    
มีจ านวน 737 ราย พ้ืนที่ปลูกรวม 10,682.7 ไร่ 
ตารางท่ี 1-10 : จํานวนเกษตรกร พื้นที่ปลูกและประเภทพืชท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
(GAP) ปี 2563 

จํานวน (ราย) พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 

737 10,682.71 
 ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ/์แผนพัฒนาจังหวดัเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน 
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
   ปศุสัตว์ 
    สัตว์เศรษฐกิจในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วย ไก่ สุกร โคนม โคเนื้อ กระบือ โดย
ในปี 2562 จ านวนไก่มีมากท่ีสุด จ านวน 8,199,979 ตัว ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีจ านวน 19,336,391 
ตัว หรือมีอัตราการลดลง 57.59% แต่โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบราคาต่อหน่วย 
ทั้งนี้ สุกร โคเนื้อ โคนม กระบือ มีจ านวนลดลงในปี 2562 แต่ในภาพรวมปริมาณการผลิตด้านปศุสัตว์มีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ตารางท่ี 1-11 : จํานวนเกษตรกร พื้นที่ปลูกและประเภทพืชท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
(GAP) ปี 2563 

สัตว์เศรษฐกจิ 2559 2560 2561 2562 
ไก่เนื้อ/ไก่ไข/่ไก่พ้ืนเมือง (ตัว) 11,372,814 7,172,483 19,336,391 8,199,979 
สุกร (ตัว) 33,231 52,669 52,198 111,033 

โคนม-น้ านมดิบ (ตัว) 1,700 n/a n/a 2,417 
โคเนื้อ(ตัว) 31,835 42,516 51,854 51,262 
กระบือ(ตัว) 2,056 2,865 3,474 4,157 

 ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดเพชรบูรณ/์แผนพัฒนาจังหวดัเพชรบรูณ ์(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน 
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
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   ประมง 
    ในปี 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในพ้ืนที่น้ า
จืดจ านวน 8,978 ครัวเรือน และมีเนื้อที่ส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดรวม 14,708.00 ไร่ รวมทั้งมีผลผลิตจาก
การเพาะเลี้ยงเท่ากับ 3,330.845 กิโลกรัม ทั้งนี้ จ านวนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยง จ านวนบ่อเลี้ยง เนื้อที่ในการ
เพาะเลี้ยงและผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง มีปริมาณลดลงจากปี 2560 จ านวน 247 ครัวเรือน 12,186 ไร่ และ 
569,799 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นอ าเภอที่มีปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดและการท าประมงน้ าจืดมากท่ีสุด 
ตารางท่ี 1-12 : ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืด บ่อ กระชัง เนื้อที่ และปริมาณสัตว์น้ําจืด ที่จับ
ได้จากการทําประมงน้ําจืด เป็นรายอําเภอ ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 

จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ปี 2560 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ปี 2562 
จํานวน 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จํานวน
บ่อ 

เนื้อที่เลี้ยง
รวม (ไร่) 

ผลผลิต 
(ก.ก.) 

จํานวน 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จํานวน
บ่อ 

เนื้อที่เลี้ยง
รวม (ไร่) 

ผลผลิต (ก.ก.) 

เมืองเพชรบูรณ์ 2,065 2,071 17,828 1,027,035 1,818  5,641.68 367,236.000 
ชนแดน 504 505 937.58 157,670 646  711.67 29,048.370 
หล่มสัก 1,345 1,348 3,711.51 971,777 1,457  1,548.09 922,170.400 
หล่มเก่า 1,864 1,873 2,772.66 1,200,950 1,980  1,331.03 31,699.610 
วิเชียรบุร ี 957 961 3,881.10 407,670 940  2,438.60 73,773.630 
ศรีเทพ 366 367 709.10 724,330 498  517.30 203,249.820 
หนองไผ่ 789 795 2,646.38 277,165 729  1,241.82 149,852.690 
บึงสามพัน 160 162 672.00 89,083 310  606.50 1,510,169.300 
นํ้าหนาว 14 14 19.75 - 16  20.15 1,917.380 
วังโป่ง 304 304 794.13 58,620 342  433.87 30,201.080 
เขาค้อ 124 123 304.00 109,100 251  221.47 11,527.130 

รวม 8,492 8,524 34,336.20 5,023,400 8,978  14,708.00 3,330.845 
 ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

  3.3.4 การอุตสาหกรรม 
   ในปี 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนและได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการสิ้นปี จ านวน 1,204 โรงงาน มีจ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 37,765.05 ล้านบาท 
จ านวนแรงงาน 17,490 คน ส าหรับประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ และอุตสาหกรรมการเกษตร(ผลิตภัณฑ์จากพืช) ตามล าดับ ส่วนผลิตภาพ
แรงงานของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังต่ ากว่าค่ากลางของประเทศมาก ยังคงต้องมีการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
ตารางท่ี 1-13 : จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2559 – 
2562 

รายการ 2559 2560 2561 2562 

โรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ สิ้นปี 
จ านวนโรงงาน 1,138 1,146 1,177 1,204 
เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 37,550.57 39,245.55 40,022.05 37,765.05 
จ านวนคนงาน (คน) 17,637 17,389 17,649 17,490 
 - ชาย 7,987 12,735 12,937 12,808 
 - หญิง 9,699 4,654 4,712 4,682 

หมายเหตุ : โรงงาน คือ โรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยโรงงานจ าพวกที ่1 , 2 และ 3 
 ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าป ีพ.ศ. 2565 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 22 
 

ตารางท่ี 1-14 : ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ปี 2562 
ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนโรงงาน เงินลงทุน (ล้านบาท) แรงงาน 
อุตสาหกรรมอาหาร 84 17,665.44 9,051 

อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ 73 12,400.77 1,379 
อุตสาหกรรมการเกษตร

(ผลิตภัณฑ์จากพืช) 
517 3,770.98 1,644 

หมายเหตุ:  
อาหาร : การแปรรูปเกีย่วกับผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ สุกร มะขาม การผลิตน้ าตาล การผลิตน้ าแข็งและน้ าดื่ม การผลิตไอศกรีมและนมสดพลาสเจอร์ไรส์ 
เป็นต้น 
การผลิตอ่ืนๆ : การผลิตพลังงานไฟฟูา ปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม การท าห้องเย็น การโม่ บดหรือยอ่ยหิน เป็นต้น  
การเกษตร : การผลิตเกี่ยวกบัเมล็ดพืช ข้าวโพด โรงสีข้าว และผลผลิตเกษตรกรรม การอบเมล็ดพืชข้าวโพด การผลิตมันเส้น เป็นต้น 
 ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าป ีพ.ศ. 2565 

  3.3.5 การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว 
   จังหวัดเพชรบูรณ์มีการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยว          
เชิงธรรมชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เชิงโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/ เชิงประเพณี และเชิงผจญภัย 
ถือได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ จากข้อมูลกรมการท่องเที่ยวพบว่ามีจ านวนผู้เยี่ยม
เยือน นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2562 มีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน 2,386,785 คน 
รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 7,742.38 ล้านบาท ทั้งนี้ จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในปี 2562 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.63 ซึ่งมีจ านวนเล็กน้อย และสถานประกอบการที่พักแรมมีอัตราการเข้าพักที่เพ่ิมขึ้น 
ตารางท่ี 1-15 : สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2559 – 2562 

รายการ 2559 2560 2561 2562 
จํานวนผู้เยี่ยมเยือน 1,950,418 2,300,993 2,362,288 2,386,785 
- ชาวไทย 1,927,455 2,275,426 2,336,057 2,360,389 
- ชาวต่างประเทศ 22,963 25,567 26,231 26,396 
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 5,958.63 7,101.23 7,533.70 7,742.38 
- ชาวไทย 5,880.05 7,010.65 7,438.46 7,645.38 
- ชาวต่างประเทศ 78.58 90.58 95.24 97.00 
สถานประกอบการที่พักแรม     
- อัตราการเข้าพัก (%) 52.12 54.20 55.77 55.97 
- จ านวนผู้เข้าพักแรม 1,610,313 1,940,338 2,000,241 2,017,527 
 

 ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ ์(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าป ี
พ.ศ. 2565 
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 3.4 ลักษณะทางสังคม 
  3.4.1 การศาสนา 
   จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจ าปี 2562 พบว่า ในเขตชนบทและเขตเมือง
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 705,261 คน คิดเป็นร้อยละ 99.38 
รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ จ านวน 4,176 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 ศาสนาอิสลาม จ านวน 168 คน      
คิดเป็นร้อยละ 0.02 และศาสนาซิกส์ ฮินดู และอ่ืนๆ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ในปี พ.ศ. 2562 
ศาสนสถานในจังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนทั้งสิ้น 925 แห่ง แยกเป็นวัด 228 แห่ง ส านักสงฆ์ 660 แห่ง โบสถ์คริสต์ 
33 แห่ง มัสยิด 4 แห่ง มีจ านวนพระภิกษุ จ านวน 3,885 รูป สามเณร 817 รูป 
 

ตารางท่ี 1-16 : จํานวนประชากร จําแนกตามศาสนา พ.ศ. 2558 – 2562 

ศาสนา 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
พุทธ 762,501 99.46 754,433 99.37 705,261 99.38 762,501 99.46 705,261 99.38 
คริสต์ 3,804 0.50 3,797 0.50 4,176 0.59 3,804 0.50 4,176 0.59 
อิสลาม 239 0.03 263 0.03 168 0.02 239 0.03 168 0.02 
อื่นๆ เช่น
ซิกส์ ฮินด ู

94 0.01 752 0.10 62 0.01 94 0.01 62 0.01 

รวม 366,638 100.00 759,245 100.00 709,667 100.00 366,638 100.00 709,667 100.00 
 

 ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กระทรวงมหาดไทย/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ ์(พ.ศ. 2561 – 2565) 
รอบทบทวน ประจ าป ีพ.ศ. 2565  
 

ตารางท่ี 1-17 : จํานวนศาสนสถาน พระภิกษุ และสามเณร แยกรายอําเภอ พ.ศ. 2562 

อําเภอ 
จํานวนศาสนสถาน (แห่ง) จํานวนพระภิกษ/ุสามเณร 

วัด สํานักสงฆ ์ โบสถ์ครสิต์ มัสยิด รวม พระภกิษ ุ สามเณร รวม 
เมืองเพชรบูรณ ์ 54          92          3             1             150 690           100             790           
ชนแดน 4           96            2             -             102 379           13             392           
หล่มสัก 67            68            7             -             142 521           168             689           
หล่มเก่า 37            27            5             -             69 177           78             255           
วิเชียรบุร ี 18            115            2             -             135 580           103             683           
ศรีเทพ 13            69            1             -             83 381           28             409           
หนองไผ ่ 18            84            6             1             109 491           11             502           
บึงสามพัน 7            61            1             1             70 322           26             348           
น้ าหนาว 2            8            -             -             10 93           -             93           
วังโปุง 4            33            1             1             39 176           211             387           
เขาค้อ 4            7            5             -             16 75           79             154           

รวม 228           660            33             4             833 3,885           817             4,702           
 

 ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ/์ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบรูณ/์แผนพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ ์(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
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  3.4.2 การสาธารณสุข 
   จังหวัดเพชรบูรณ์มี โรงพยาบาลรัฐบาล จ านวน 12 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 2 
แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 154 แห่ง และคลินิก 343 แห่ง 
ตารางท่ี 1-18 : จํานวนโรงพยาบาลและสถานีอนามัยของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2562 

ประเภทของสถานพยาบาล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
โรงพยาบาลรัฐบาล (แห่ง) 12 12 12 
โรงพยาบาลเอกชน (แห่ง) 3 3 2 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (แห่ง) 154 154 154 
สถานพยาบาล (แห่ง) - - - 
คลินิก (แห่ง) 400 414 343 

รวม 569 583 511 
 

 ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ/์แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ ์(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน 
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
 

  3.4.3 จํานวนแรงงาน 
   ปี 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งสิ้น 479,606 คน และมีผู้มี 
งานท าจ านวนทั้งสิ้น 466,052 คน มีจ านวนผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้นจาก 3,490 คน ในปี 2561 เป็น 4,162 คน      
ในปี 2562 โดยอัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 0.9 
ตารางท่ี 1-19 : จํานวนแรงงานรายจังหวัดของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 – 2562 
 

สถานภาพแรงงาน 2558 2559 2560 2561 2562 
ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป 737,475 738,132 738,710 739,159 739,280 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 486,676 492,499 476,656 483,715 479,606 
ผู้มีงานท า 482,245 488,657 469,519 479,363 466,052 
ผู้ว่างงาน 1,845 1,978 2,969 3,490 4,162 
ผู้ที่รอฤดูกาล 5,092 1,864 4,168 3,862 9,392 
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 232,857 254,633 262,054 255,444 259,674 
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.13 0.40 0.60 0.70 0.90 
 

 ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากรจังหวัดเพชรบรูณ ์พ.ศ. 2562 /แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ ์     
(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
 

 3.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.5.1 เส้นทางคมนาคมหลัก 
   เส้นทางถนน 
    มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลายเส้นทาง แต่ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมรถไฟ 
ส าหรับเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ าเหือง ไทย - ลาว หรือด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ   
ท่าลี่ จังหวัดเลย โดยสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 4 (Route 4) ของ สปป.ลาว ในแขวง
ไชยบุรี และสามารถเดินทางไปยังเมืองเมืองแก่นท้าวและเมืองหลวงพระบาง อีกทั้งยังเป็นประตูไปสู่เมืองต่างๆ 
เพ่ือการค้าและท่องเที่ยวทั้งในลาว เวียดนามและจีน 
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    ส่วนเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลักอีกเส้นทางหนึ่ง คือ ทางหลวงหมายเลข 12 
ซึ่งเป็นทางหลวงและเป็นเส้นทางคมนาคมแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) เชื่อมโยงประเทศพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ          
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงหรือ GMS (Greater Mekong Sub region: GMS) ซึ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเชื่อมต่อกับเมืองศูนย์กลางในกลุ่มจังหวัด (พิษณุโลก) ทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ในลักษณะ Supply และ/หรือ Value Chain โดยเชื่อมต่อกับแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) ไปยังประเทศจีน-พม่า/ลาว-ไทย ระยะทางประมาณ 
1,280 กิโลเมตร ซึ่งผ่านสี่แยกอินโดจีนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
    อย่างไรก็ตาม เส้นทางหลักหมายเลข 12 ดังกล่าว ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เส้นทาง 4 ช่องทางจราจรตลอดทั้งสาย โดยเฉพาะช่วงหล่มสัก (เพชรบูรณ์) - ชุมแพ (ขอนแก่น) 
    ส าหรับเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางและรถขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์มีเส้นทางเดินรถโดยสารและรถขนาดเล็กจ านวน 87 เส้นทาง ดังนี้ 
     เส้นทางเดินรถหมวด 1 จ านวน 2 เส้นทาง 
     เส้นทางเดินรถหมวด 2 จ านวน 2 เส้นทาง 
     เส้นทางเดินรถหมวด 3 จ านวน 28 เส้นทาง 
     เส้นทางเดินรถหมวด 4 จ านวน 28 เส้นทาง 
     เส้นทางเดินรถขนาดเล็ก จ านวน 27 เส้นทาง 
   เส้นทางรถไฟ 
    ปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน 
   สนามบิน 
    จังหวัดเพชรบูรณ์มีสนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทางเหนือ ประมาณ 
30 กิโลเมตร ซึ่งมีศักยภาพในการควบคุมการขนส่งทางอากาศในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ การให้บริการ และอ านวยความสะดวกความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอ่ืน 
ที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ แต่ปัจจุบันสนามบิน
ดังกล่าวยังไม่เอกชนท าการขอเปิดใช้เชิงพาณิชย์ ท าให้ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการในพ้ืนที่ 
  3.5.2 ไฟฟ้า 
   จ านวนผู้ใช้ไฟฟูามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2558 มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟูา 304,999 
ราย เพ่ิมข้ึนเป็น 317,656 ราย ในปี 2562 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.03 ต่อปี โดยพลังงานไฟฟูา
ที่จ าหน่ายและใช้ ในสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้ งสถานที่ ราชการและสาธารณะเท่ากับ 
580,656,865.11 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและในบ้านที่อยู่อาศัย เท่ากับ 444,392,358.18 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 
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ตารางท่ี 1-20 : สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
                    จําแนกตามประเภทผู้ใช้จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 

ประเภทผู้ใช้ 2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟูา (ราย) 304,999 301,491 307,834 316,775 317,656 

พลังงานไฟฟูาที่จ าหนา่ย
และใช ้
(กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

897,381,909 940,691,664.70    980,298,639.86 972,875,222.68 1,034,537,223.05 

- บ้านอยู่อาศัย 447,133,870 390,323,115.11    422,627,696.23 401,472,387.37 444,392,358.18 

- สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรมรวมทั้ง
สถานที่ราชการและ
สาธารณะ 

440,128,463 539,561,725.81  548,441,153.29 561,250,820.67 580,656,865.11 

- อื่นๆ 10,119,573 10,806,823.78     9,229,790.34 10,044,014.64 9,487,999.76 

 ท่ีมา : การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 
  3.5.3 ประปา 
   จังหวัดเพชรบูรณ์มีการใช้น้ ามากขึ้น จะเห็นได้จากจ านวนผู้ใช้น้ า และปริมาณน้ าที่ผลิต    
ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี จากที่มีการผลิตน้ าปริมาณ 12,515,283 ลูกบาศก์เมตร ในปี 2558 มีการผลิตน้ าเพ่ิมเป็น 
15,994,117ลูกบาศก์เมตร ในปี 2562 หรือมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 6.44 ต่อปี 
ตารางท่ี 1-21 : สถิติผู้ใช้น้ํา ปริมาณการผลิต และการจําหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค 
                    จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2558 – 2562 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 
ผู้ใช้น้ า (ราย) 44,140 44,107 46,242 48,279 50,502 
ปริมาณน้ าผลิตจริง  
(ลูกบาศก์เมตร) 

12,515,283 14,228,673 15,408,599 15,432,869 15,994,117 

ปริมาณน้ าขาย (ลูกบาศก์เมตร) 7,765,409 10,442,192 9,868,766 9,980,528 10,683,702 
 ท่ีมา : ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบูรณ์/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565)    รอบทบทวน 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
  3.5.4 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ในปี 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ จ านวน 750,785 คน ผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ 214,142 คน  ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 402,169  คน โดยมีอัตราการใช้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า พบว่า ผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.02 ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ลดลงร้อยละ 9.96 และผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.12 
ตามล าดับ 
ตารางท่ี 1-22 : จํานวนประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไป จําแนกตามการมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    และการสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 – 2561 

รายการ จํานวนผู้ใช้ (ราย) 
2558 2559 2560 2561 

จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 645,563 665,731 743,189 750,785 
จ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร ์ 260,623 258,420 237,819 214,142 
จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 256,848 332,734 368,556 402,169 

 ท่ีมา : ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ/แผนพัฒนา
จังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 3.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.6.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ป่าไม้ 
    ในปี 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่ปุา จ านวน 2,508,262.79 ไร่ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 32.40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (7,712,296.30 ไร่) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีพ้ืนที่ปุาเพ่ิมขึ้น
จ านวน 9,829.61 ไร่ ซึ่งเพ่ิมข้ึนไม่มากนัก 
ตารางท่ี 1-23 : จํานวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2559 – 2562 

รายการ 2559 2560 2561 2562 
เนื้อท่ีจังหวัด (ไร)่ 7,712,296.30 7,712,296.30 7,712,296.30 7,712,296.30 
จ านวนพื้นที่ปุา (ไร)่ 2,419,303.64 2,436,038.23 2,498,433.18 2,508,262.79 
ร้อยละของพื้นที่ปุา 
(ร้อยละ) 

31.37 31.59 32.40 32.52 

 ที่มา : กรมปุาไม/้แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ ์(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
   ทรัพยากรน้ํา 
    จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ มีห้วย หนอง คลอง บึง 
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ และแม่น้ าท่ีส าคัญเพียงสายเดียว คือ แม่น้ าปุาสัก ซึ่งมีต้นก าเนิดจากเขาผาลา
จังหวัดเลย เป็นแม่น้ าส าคัญที่สุดของจังหวัด ไหลผ่านอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ คิดเป็นระยะทางประมาณ 350 
กิโลเมตร เดิมแม่น้ าปุาสักมีความอุดมสมบูรณ์มาก เพราะมีน้ าใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี แต่ในปัจจุบัน       
มีสภาพตื้นเขิน มีน้ าเฉพาะในฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งน้ าจะแห้งขอดเป็นช่วงๆ ไม่เพียงพอแก่การเพาะปลูก 
นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีโครงการชลประทานขนาดกลาง รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ ปริมาณน้ าเก็บกัก
รวม 193.745 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการชลประทานขนาดกลางรวมทั้งสิ้น 
138,974 ไร่ โครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 
ปริมาณน้ าเก็บกักรวม 4.876 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทานขนาดเล็ก     
รวมทั้งสิ้น 6,100 ไร่ 
 

ตารางท่ี 1-24 : โครงการชลประทานขนาดกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

โครงการชลประทานขนาดกลาง ปริมาณนํ้าเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 

อ่างเก็บน้ าหว้ยขอนแก่น อ.หล่มสัก 33.22 23,364 

อ่างเก็บน้ าหว้ยน้ าก้อ อ.หล่มสัก 20.58 10,500 

อ่างเก็บน้ าหว้ยปาุแดง อ.เมือง 18.74 12,937 

อ่างเก็บน้ าคลองเฉลียงลับ อ.เมือง 7.85 6,059 

อ่างเก็บน้ าหว้ยปาุเลา อ.เมือง 8.40 1,094 

อ่างเก็บน้ าหว้ยใหญ ่อ.เมือง 13.25 8,278 

อ่างเก็บน้ าหว้ยนา อ.เมือง 5.65 3,600 

อ่างเก็บน้ าคลองล ากง อ.หนองไผ่ 48.515 21,000 

อ่างเก็บน้ าหว้ยน้ าชุนใหญ่ อ.เขาค้อ 7.52 3,500 
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โครงการชลประทานขนาดกลาง ปริมาณนํ้าเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 

อ่างเก็บน้ าหว้ยเล็ง อ.วิเชียรบุรี 17.20 10,000 

 อ่างเก็บน้ าห้วยท่าพล อ.เมือง 12.82 10,000 

  ฝายศรีจันทร์ อ.หล่มสัก - 5,646 

  ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ าปาุสัก อ.หล่มสัก - 29,730 

  ฝายวังโปุง อ.วังโปุง - 3,266 

รวมโครงการชลประทานขนาดกลาง 193.745 148,974 

 ที่มา : กรมชลประทาน/แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ ์(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
 

   ข้อมูลการกําจัดขยะมูลฝอย 
    ในปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) จังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณ
ขยะที่เกิดข้ึน 202,410.30 ตัน โดยมีขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จ านวน 162,084.11 ตัน 
(ร้อยละ 80.47) ดังนี้  
    (1) ปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้อง จ านวน 71,368.79 ตัน (ร้อยละ 44.03) 
    (2) ปริมาณขยะที่น ากลับไปใช้ประโยชน์  จ านวน 90,715.32 ตัน (ร้อยละ 
55.96) 
    (3) ปริมาณขยะสะสมตกค้างจากปี 2558 (จ านวน 206,878 ตัน) คงเหลือ 
88,000 ตัน (ร้อยละ 42.53) 
 

ตารางท่ี 1-25 : ขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 
 

จํานวน อปท.ที่มีการให้บริการ (81 แห่ง) จํานวน อปท. ที่ไม่มีการให้บรกิาร (46 แห่ง) 
ปริมาณขยะที่เกดิขึ้นใน อปท.ที่มีการให้บริการ 163,567.26 ตัน/ปี ปริมาณขยะที่เกดิขึ้น 38,843.04 ตัน/ปี 
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัด 89,071.22 ตัน/ปี ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 16,219.28 ตัน/ปี 
ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 74,496.04 ตัน/ปี ปริมาณขยะที่ก าจดัไม่ถูกต้อง 22,623.76 ตัน/ปี 
ปริมาณขยะสะสม 88,000 ตัน 
ปริมาณขยะที่เกดิขึ้น 202,410.30 ตัน/ปี 
ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 90,715.32 ตัน/ปี 

 

 ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบรูณ ์(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบทบทวน ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
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4. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 4.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประกอบด้วย 
ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตั้งอยู่ที ่อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
  ปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตั้งอยู่ เลขท่ี 151 หมู่ที่ 9 ต าบลบ้าน
โตก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5602-9656 โทรสาร 0-5602-9835 Website 
: http://www.sec40.go.th email : contact@sec40.go.th   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์) เป็นองค์กรหลักในการบริหาร
จัดการมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  มีหน้าที่จัดการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมีพ้ืนที่บริการ 11 อ าเภอ 
มีโรงเรียนในสังกัด 39 โรงเรียน ปรากฏดังภาพ  
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 4.2 ข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีปริมาณงานในความรับผิดชอบที่ประกอบด้วย
หน่วยงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และโรงเรียนเครือข่าย ดังนี้  
 

ตารางท่ี 1-26 ข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา 
 

ที ่ ประเภท จํานวน หน่วย 
1 บุคลากร สพม.40 

     - ผู้บริหาร 
     - 38 ค (1) 
     - 38 ค (2)  
     - พนักงานราชการ 
     - ลูกจ้างประจ า 
     - ลูกจ้างชั่วคราว 

 
3 
3 

29 
7 
2 

12 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

 รวมจํานวน 56 คน 
2 จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

     - ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     - ครูผู้สอน 
     - พนักงานราชการ 
     - 38 ค (2) 
     - ลูกจ้างประจ า 
     - ลูกจ้างชั่วคราว 

 
36 
39 

1,535 
44 

3 
58 

284 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

 รวมจํานวน 1,999 คน 
3 จํานวนสถานศึกษา 39 โรงเรียน 
4 จํานวนห้องเรียน 862 ห้องเรียน 
5 จํานวนนักเรียน 

     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                       
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                    

 
14,476 
12,543 

 
คน 
คน 

 รวมจํานวน 26,819 คน 
 

  ข้อมูล วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
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ตารางท่ี 1-27  แสดงจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

ตําแหน่ง/กลุ่ม จํานวน 
ผอ. สพม. 1 
รอง ผอ.สพม. 2 
บุคลากรทางการศึกษา  
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. กฎหมายและคดี 
11. พนักงานราชการ 
12. ลูกจ้างประจ า 
13. ลูกจ้างชั่วคราว 

 
4 
7 
4 
5 
5 
6 
- 
- 
1 
- 
7 
2 

12 
รวมทั้งสิ้น 56 

 

  ข้อมูล วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
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ตารางท่ี 1-28  แสดงจํานวนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

ที ่ อําเภอ จํานวน 
1 เมืองเพชรบูรณ์ 6 
2 ชนแดน 2 
3 วังโปุง 2 
4 หล่มสัก 7 
5 หล่มเก่า 2 
6 เขาค้อ 2 
7 น้ าหนาว 1 
8 หนองไผ่ 4 
9 บึงสามพัน 4 

10 วิเชียรบุร ี 6 
11 ศรีเทพ 3 

รวมทั้งสิ้น 39 
 

ตารางท่ี 1 - 29 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวนครูและ
บุคลากร 

1 เพชรพิทยาคม นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ 139 

2 วิทยานุกูลนารี นายพัชริน  ภู่ชัย 186 

3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นายวัชรินทร์  ดีดาร์ 39 

4 เนินพิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น 25 

5 เพชรบูรณ์วิทยา นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต 29 

6 พัชรพิทยาคม นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง 18 

7 ชนแดนวิทยาคม นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ 44 

8 ดงขุยวิทยาคม นายธนัญชัย พรหมภักดี 60 

9 วังโปุงพิทยาคม นางอารีวรรณ ขุนภักดี 22 

10 วังโปุงศึกษา นายมานะ มะสิน 33 

11 หล่มสักวิทยาคม นายประทิน เหลืองทอง 164 

12 ติ้ววิทยาคม นางพรธิตา ฤทธิ์รอด 39 

13 ผาเมืองวิทยาคม นายภูพัฒน์ ไกรลาศ 22 

14 เมืองกลางวิทยาคม นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข 26 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวนครูและ
บุคลากร 

15 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางล าดวน นักดนตรี 15 

16 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นายพีระวัตร จันทกูล 67 

17 ผาแดงวิทยาคม นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว 16 

18 หล่มเก่าพิทยาคม นางบุศราภรณ์ ค าแก้ว 137 

19 เมืองราดวิทยาคม นายไพโรจน์ ทองเพ็ง 43 

20 น้ าหนาววิทยาคม นายสุนทร ระดมสุข 29 

21 แคมป์สนวิทยาคม นายจุลินทร์ น้ าค้าง 39 

22 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ นายสายันต์ คงสุข 24 
23 นิยมศิลป์อนุสรณ์ นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ 99 
24 พุขามครุฑมณีอุทิศ นายฐิติพงษ์ ตรีศร 28 

25 น้ าร้อนวิทยาคม นายคณนันท์ พฤทธสาโรช 24 

26 ซับสมบูรณ์วิทยาคม นางรัชดา ผูกพยนต์ 16 

27 โคกปรงวิทยาคม นายสิทธิโชค ทองโคตร 18 

28 วังใหญ่วิทยาคม ว่าที ่ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ 18 

29 ศรีเทพประชาสรรค์ นายศุภโชค เข่งแก้ว 68 

30 เมืองศรีเทพ นายกิติศักดิ์ เพ่ิมพูลพานิช 36 

31 นาสนุ่นวิทยาคม นางสุพิชญา เหล็กแดง 26 

32 หนองไผ่ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง 115 

33 เพชรละครวิทยา นายสุวรรณชัย พรหมศร 46 

34 นาเฉลียงพิทยาคม - 35 

35 ท่าด้วงพิทยาคม นางน้ าผึ้ง จันเจริญ 25 

36 บึงสามพันวิทยาคม นายมนตรี ส าเภา 76 

37 วังพิกุลพิทยาคม นายค าภาสน์ บุญเติม 32 

38 ซับบอนวิทยาคม นายอภิชาฎ พงษ์ภู่ 29 

39 ศรีมงคลวิทยาคม นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว 17 

รวม 1,924 

 ข้อมูล วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
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ตารางท่ี 1-30 ข้อมูลจํานวนนักเรียนแยกช้ัน เพศ ปีการศึกษา 1/2562  
 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 
รวม ม.ต้น รวม ม.ปลาย รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวมท้ังหมด 
1 เพชรพิทยาคม 584 547 1,131 498 746 1,244 1,082 1,293 2,375 
2 วิทยานารีนุกูล 628 977 1,605 328 800 1,128 956 1,777 2,740 
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบรูณ ์ 137 109 246     76 115 191 213 224 437 
4 เนินพิทยาคม 110 91 201 60 63 123 170 154 324 
5 เพชรบูรณ์วิทยา 78    111 189 67 72 139 145 183      328 
6 พัชรวิทยาคม 36 31 67 35 25 60 71 56 127 
7 ชนแดนวิทยาคม 138 184 322 123 186 309 261 370 631 
8 ดงขุยวิทยาคม 261 261 522 131 270 401 392 531 923 
9 วังโป่งพิทยาคม 84 88 172 48 68 116 132 156 288 

10 วังโป่งศึกษา 79 74 153 99 193 292 188 267 445 
11 หล่มสักวิทยาคม 581 738 1,319 589 889 1,478 1,170 1,627 2,797 
12 ต๋ิววิทยาคม 88 99 187 71 115 186 159 214 373 
13 ผาเมืองวิทยาคม 25 27 52 48 66 114 73 93 166 
14 เมืองกลางวิทยาคม 53 62 115 74 80 154 127 142 269 
15 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก 64 39 103 30 42 72 94 81 175 
16 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 114 88 202 92 77 169 206 165 371 
17 ผาแดงวิทยาคม 27 46 73 28 27 55 55 73 128 
18 หล่มเก่าพิทยาคม 514 651 1165 427 641 1,068 941 1,292 2,233 
19 เมืองราดวิทยาคม  106 119 225 113 145 258 219 264 483 
20 น้ําหนาววิทยาคม 90 92 182 62 68 130 152 160 312 
21 แคมป์สนวิทยาคม 144 135 279 71 138 209 215 273 488 
22 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบรูณ ์ 91 63 154 63 72 135 154 135 289 
23 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 359 475 834 338 590 928 697 1065 1,762 
24 พุขามครุฑมณีอุทิศ 46 53 99 22 77 99 68 130 198 
25 น้ําร้อนวิทยาคม 94 90 194 42 58 100 136 148 284 
26 ซับสมบูรณ์วิทยาคม 58 33 91 19 34 53 77 67 144 
27 โคกปรงวิทยาคม 57 66 123 36 51 87 93 117 210 
28 วังใหญ่วิทยาคม 58 54 112 28 30 58 86 84 170 
29 ศรีเทพประชาสรรค์ 301 353 654 168 280 448 469 633 1,102 
30 เมืองศรีเทพ 180 118 298 78 116 194 258 234 492 
31 นาสนุ่นวิทยาคม  71 71 142 44 75 119 115 146 261 
32 หนองไผ่ 508 664 1,172 271 516 787 779 1,180 1,959 
33 เพชรละครวิทยา 204 213 417 109 172 281 313 385 698 
34 นาเฉลียงพิทยาคม 149 141 290 93 120 213 242 261 503 
35 ท่าด้วงพิทยาคม 88 111 199 30 59 89 118 170 288 
36 บึงสามพันวิทยาคม 215 275 490 195 401 596 410 676 1,086 
37 วังพิกุลพิทยาคม 74 70 144 118 152 270 192 222 414 
38 ซับบอนวิทยาคม 127 142 269 51 88 139 178 230 408 
39 ศรีมงคลวิทยาคม 45 49     94 28 23 51 73 72 145 
  รวม 6,666 7,610 14,276 4,803 7,740 12,543 11,469 15,350 26,819 

 

 ข้อมูลจากระบบ DMC วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
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ตารางท่ี 1-31 แสดงข้อมูลขนาดโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก  (นักเรียน 1 - 499 คน) 27 
ขนาดกลาง  (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 6 
ขนาดใหญ่  (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 4 
ขนาดใหญ่พิเศษ  (นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป) 2 

รวม 39 
 ข้อมูล วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
 

ตารางท่ี 1-32  จ านวนห้องเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2563 
 จ าแนกตามอ าเภอและระดับชั้น 
 

 
อําเภอ 

จํานวนห้องเรียนแบ่งตามระดับชั้น 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น 

เมืองเพชรบูรณ์ 34 33 32 33 33 34 199 
ชนแดน 8 9 8 9 8 8 50 
วังโปุง 4 4 3 6 6 5 28 
หล่มสัก 22 22 24 26 26 25 145 
หล่มเก่า 12 12 12 13 13 13 75 
น้ าหนาว 2 2 2 2 2 2 12 
เขาค้อ 5 5 5 5 5 4 29 
วิเชียรบุร ี 15 15 16 16 16 15      93 
ศรีเทพ 11 11 11 8 8 8 57 
หนองไผ่ 19 18 18 16 15 15      101 
บึงสามพัน 12 11 10 14 13 13 73 

รวมทั้งสิ้น 145 142 142 145 145 142 864 
 ข้อมูลจากระบบ DMC  วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
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ตารางท่ี 1-33 จ านวนนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2562   
 จ าแนกตามพ้ืนที่อ าเภอและระดับชั้น 
 

 
อําเภอ 

จํานวนนักเรียนแบ่งตามระดับชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
รวม

ทั้งสิ้น 
เมืองเพชรบูรณ์ 1,187 1,100 1,152 1,015 963 907 6,324 
ชนแดน 261 288 295 254 229 227 1,554 
วังโปุง 107 110 108 136 140 132 733 
หล่มสัก 657 680 714 789 747 692 4,279 
หล่มเก่า 516 449 425 453 468 405 2,716 
เขาค้อ 159 129 145 127 124 93 777 
น้ าหนาว 58 61 63 50 46 34 312 
หนองไผ่ 729 627 674 502 448 420 3,448 
บึงสามพัน 362 333 308 386 331 339 2,053 
วิเชียรบุร ี 468 483 429 469 445 411 2,768 
ศรีเทพ 384 391 319 281 242 238 1,855 

รวมทั้งสิ้น 4,899 4,724 4,757 4,544 4,236 3,935 27,095 
 ข้อมูลจากระบบ DMC  วันที่  10 ธันวาคม 2563 
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ตารางท่ี 1-34  แสดงจ านวนห้องเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 

ที่ สหวิทยาเขต 
จํานวนห้องเรียนแบ่งตามระดับชั้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
รวม 
ม.ต้น 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 
รวม 

ม.ปลาย 
รวมทั้งสิ้น 

1 อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
1.1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 12 11 11 34 14 14 14 42 76 
1.2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 14 14 13 41 10 10 10 30 71 

1.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 3 3 3 9 3 3 3 9 18 

1.4 โรงเรียนเนินพิทยาคม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

1.5 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 2 2 2 6 2 2 3 7 13 

1.6 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1 1 1 3 2 2 2 6 9 

 รวม 34 33 32 99 33 33 34 100 199 
2 อําเภอชนแดน  

2.1 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 3 4 3 10 4 4 4 12 22 

2.2 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 5 5 5 15 5 4 4 13 28 

 รวม 8 9 8 25 9 8 8 25 50 
3 อําเภอวังโป่ง  

3.1 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

3.2 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 2 2 1 5 4 4 3 11 16 

 รวม 4 4 3 11 6 6 5 17 28 

4 อําเภอหล่มสัก  
4.1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 11 11 11 33 13 13 13 39 72 

4.2 โรงเรียนต้ิววิทยาคม 3 3 3 9 3 3 2 8 17 

4.3 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1 1 2 4 2 2 2 6 10 
4.4 โรงเรียนเมืองกลางวทิยาคม 1 1 2 4 2 2 2 6 10 
4.5 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 2 2 6 2 2 2 6 12 
4.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

เพชรบูรณ์ 
3 3 3 9 3 3 3 9 18 

4.7 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1 1 1 3 1 1 1 3 6 
 รวม 22 22 24 68 26 26 25 77 145 
5 อําเภอหล่มเก่า  
5.1 โรงเรียนหล่มเกา่พิทยาคม 10 10 10 30 10 10 10 30 60 
5.2 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 2 2 2 6 3 3 3 9 15 
 รวม 12 12 12 36 13 13 13 39 75 
6 อําเภอนํ้าหนาว  
6.1 โรงเรียนนํ้าหนาววิทยาคม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 
 รวม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 
7 อําเภอเขาค้อ  
7.1 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 3 3 3 9 3 3 2 8 17 

7.2 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

 รวม 5 5 5 15 5 5 4 14 29 
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ตารางท่ี 1-34  แสดงจ านวนห้องเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (ต่อ)  
 

ที่ สหวิทยาเขต 
จํานวนห้องเรียนแบ่งตามระดับชั้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
รวม 
ม.ต้น 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 
รวม 

ม.ปลาย 
รวมทั้งสิ้น 

8 อําเภอวิเชียรบุรี  
8.1 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 7 7 7 21 8 8 8 24 45 
8.2 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

8.3 โรงเรียนนํ้าร้อนวิทยาคม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

8.4 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

8.5 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 2 2 2 6 2 2 1 5 11 

8.6 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1 1 2 4 1 1 1 3 7 

 รวม 15 15 16 46 16 16 15 47 93 
9 อําเภอศรีเทพ  
9.1 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค ์ 6 6 6 18 4 4 4 12 30 
9.2 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 3 3 3 9 2 2 2 6 15 

9.3 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

 รวม 11 11 11 33 8 8 8 24 57 
10 อําเภอหนองไผ่  
10.1 โรงเรียนหนองไผ่ 10 9 9 28 7 7 7 21 49 
10.2 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 4 4 4 12 4 4 4 12 24 

10.3 โรงเรียนนาเฉลยีงพิทยาคม 3 3 3 9 3 3 2 8 17 

10.4 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 2 2 2 6 2 1 2 5 11 

 รวม 19 18 18 55 16 15 15 46 101 
11 อําเภอบึงสามพัน  
11.1 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 5 5 5 15 6 6 6 18 33 
11.2 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 2 2 2 6 4 4 4 12 18 

11.3 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 4 3 2 9 3 2 2 7 16 

11.4 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

 รวม 12 11 10 33 14 13 13 40 73 
รวมจํานวนห้องเรียนทั้งสิ้น 144 142 141 427 148 145 142 435 862 

 

  ข้อมูลจากระบบ DMC  วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
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ตารางท่ี 1-35  แสดงจ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

ที่ โรงเรียน 
จํานวนนักเรียนแบ่งตามระดับชั้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
รวม 
ม.ต้น 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 
รวม 

ม.ปลาย 
รวมทั้งสิ้น 

1 อําเภอเมืองเพชรบูรณ์          
1.1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 417 340 374 1,131 454 411 379 1,244 2,375 
1.2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 507 545 553 1605 339 394 395 1,128 2,735 
1.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ์ 
78 80 88 246 71 64 56 191 437 

1.4 โรงเรียนเนินพิทยาคม 75 66 60 201 54 35 34 123 324 
1.5 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 78 49 62 189 71 36 32 139 328 
1.6 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 32 20 15 67 26 23 11 60 127 
 รวม 1,187 1,100 1,152 3,439 1,015 963 907 2,885 6,324 
2 อําเภอชนแดน          
2.1 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 85 115 122 322 94 88 127 309 631 
2.2 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 176 173 173 522 160 141 100 401 923 
 รวม 261 288 295 844 254 229 227 710 1,554 
3 อําเภอวังโป่ง          
3.1 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 50 50 65 172 34 37 45 116 288 
3.2 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 50 60 43 153 102 103 87 292 445 

 รวม 107 110 108 325 136 140 132 408 733 
4 อําเภอหล่มสัก          
4.1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 420 455 444 1,319 506 499 473 1,478 2,797 
4.2 โรงเรียนต้ิววิทยาคม 63 59 65 187 72 64 50 186 373 
4.3 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 16 19 17 52 38 39 37 114 166 
4.4 โรงเรียนเมืองกลางวทิยาคม 33 35 47 115 60 50 44 154 269 
4.5 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม

รัชมังคลาภิเษก 
33 29 41 103 24 29 19 72 175 

4.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย เพชรบูรณ์ 

67 57 78 202 68 49 52 169 371 

4.7 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 25 26 22 73 21 17 17 55 128 
 รวม 657 680 714 2051 789 747 692 2,228 4,279 
5 อําเภอหล่มเก่า          
5.1 โรงเรียนหล่มเกา่พิทยาคม 438 378 349 1165 357 383 328 1068 2,233 
5.2 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 78 71 76 225 96 85 77 258 483 
 รวม 516 449 42 1,390 453 468 405 1,326 2,716 
6 อําเภอนํ้าหนาว          
6.1 โรงเรียนนํ้าหนาววิทยาคม 58 61 63 182 50 46 34 130 312 
 รวม 58 61 63 182 50 46 34 130 312 
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ตารางท่ี 1-35  แสดงจ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (ต่อ) 
 

ที่ โรงเรียน 
จํานวนนักเรียนแบ่งตามระดับชั้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
รวม 
ม.ต้น 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 
รวม 

ม.ปลาย 
รวมทั้งสิ้น 

7 อําเภอเขาค้อ          

7.1 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 111 76 92 279 75 70 64 209 488 

7.2 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชบูรณ์ 48 53 53 154 52 54 29 135 289 

 รวม 159 129 145 433 127 124 93 344 777 

8 อําเภอวิเชียรบุรี          

8.1 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 273 293 268 834 317 325 286 928 1,762 

8.2 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 26 24 49 99 33 31 35 99 198 

8.3 โรงเรียนนํ้าร้อนวิทยาคม 68 63 53 184 27 40 33 100 284 

8.4 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 22 33 36 91 21 17 15 53 144 

8.5 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 50 39 34 123 48 18 21 87 210 

8.6 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 29 31 52 112 23 14 21 58 170 

 รวม 468 483 492 1,443 469 445 411 1,325 2,768 
9 อําเภอศรีเทพ          

9.1 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค ์ 232 238 184 654 154 160 134 448 1,120 

9.2 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 96 111 91 298 69 52 73 194 492 

9.3 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 56 42 44 142 58 30 31 119 261 

 รวม 384 391 319 1,094 281 242 238 761 1,855 

10 อําเภอหนองไผ่          
10.1 โรงเรียนหนองไผ่ 396 392 384 1172 275 248 264 787 1,959 
10.2 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 141 118 158 417 94 94 93 281 698 

10.3 โรงเรียนนาเฉลยีงพิทยาคม 118 94 78 290 87 76 50 213 503 

10.4 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 74 71 54 199 46 30 13 89 288 

 รวม 729 675 674 2,078 502 448 420 1,370 3,448 

11 อําเภอบึงสามพัน          
11.1 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 161 154 175 490 218 191 187 596 1,092 
11.2 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 50 49 45 144 92 84 94 270 411 

11.3 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 111 99 59 269 56 41 42 139 416 

11.4 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 40 25 29 94 20 15 16 51 160 

 รวม 362 327 308 997 386 331 339 1,056 2,079 

รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 4,888 4,693 4,695 14,276 4,462 4,183 3,898 12,543 26,819 
 

ข้อมูลจากระบบ DMC  วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
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 4.3 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  มีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต)  จ านวน 6  สหวิทยาเขต  ดังนี้ 
  4.3.1 วิทยาเขตเพชรวังโป่ง 
  ที่ตั้ง : โรงเรียนเพชรพิทยาคม         ประธานสหวิทยาเขต : นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ 
  จ านวนโรงเรียน : 5 แห่ง 
ตารางท่ี 1-36 แสดงข้อมูลสหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง 
ที ่ โรงเรียนในสหวิทยาเขต ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 
056-711453, 
081-9715949 

2 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

ม.13 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
67250 

056-564488, 
081-6047995 

3 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 
ม.2 ต.นาปุา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
67000 

056-740177, 
081-8883701 

4 โรงเรียนวังโปุงพิทยาคม 
ม.11 ต.ท้ายดง อ.วังโปุง จ.เพชรบูรณ์ 
67240 

056-569252, 
081-4742287 

5 โรงเรียนวังโปุงศึกษา 
ม.14 ต.วังโปุง อ.วังโปุง จ.เพชรบูรณ์ 
67240 

056-786435, 
081-8870476 

  4.3.2 สหวิทยาเขตเมือง ชนแดน 
 ที่ตั้ง : โรงเรียนวิทยานุกูลนารี    ประธานสหวิทยาเขต : นายพัชริน  ภู่ชัย 
 จ านวนโรงเรียน : 5 แห่ง 
ตารางท่ี 1-37 แสดงข้อมูลสหวิทยาเขตเมือง ชนแดน  
ที ่ โรงเรียนในสหวิทยาเขต ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 
056-711454, 
081-7857685 

2 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
67150 

056-761262, 
083-8735167 

3 โรงเรียนเนินพิทยาคม 
ม.2 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
67000 

056-752290, 
081-9624681 

4 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
ม.5 ต.น้ าร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
67000 

056-751149, 
082-2280869 

5 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
ม.14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
67190 

056-769251, 
081-9730852 
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  4.3.3 สหวิทยาเขตหล่มสัก   
 ที่ตั้ง : โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม         ประธานสหวิทยาเขต : นายประทิน เหลืองทอง 
 จ านวนโรงเรียน : 7  แห่ง 
ตารางท่ี 1-38 แสดงข้อมูลสหวิทยาเขตหล่มสัก   

ที ่ โรงเรียนในสหวิทยาเขต ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
ม.15 ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
67110 

056-701755, 
081-3792319 

2 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 
ม.2 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
67110 

056-759312, 
086-4490685 

3 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 
ม.5 ต.น้ าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
67110 

056-912095, 
089-9073209 

4 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
ม.10 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
67110 

056-910212, 
082-3974669 

5 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

ม.2 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
67110 

056-718131, 
081-0331261 

6 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

ม.5 ต.น้ าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
67110 

056-824544, 
081-9724354 

7 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 
ม.5 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
67110 

056-725707, 
093-2672430 

 
  4.3.4 สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ําหนาว เขาค้อ  
 ที่ตั้ง : โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม             ประธานสหวิทยาเขต : - 
 จ านวนโรงเรียน : 5 แห่ง 
ตารางท่ี 1-39 แสดงข้อมูลสหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ําหนาว เขาค้อ  
ที ่ โรงเรียนในสหวิทยาเขต ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 
ม.5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
67120 

056-709283, 
081-9733533 

2 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
ม.4 ต.นาซ า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
67120 

056-917476, 
081-9628907 

3 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
ม.13 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
67280 

056-750334, 
081-9620177 

4 
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ
เพชรบูรณ์ 

ม.1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
67270 

056-728062, 
089-7996615 

5 โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม 
ม.5 ต.น้ าหนาว อ.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์ 
67260 

056-705788, 
081-0432158 
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  4.3.5 สหวิทยาเขตไผ่สามพัน 
 ที่ตั้ง : โรงเรียนหนองไผ่       ประธานสหวิทยาเขต : - 
 จ านวนโรงเรียน : 8 แห่ง 
ตารางท่ี 1-40 แสดงข้อมูลสหวิทยาเขตไผ่สามพัน  
ที ่ โรงเรียนในสหวิทยาเขต ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนหนองไผ่ 
ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
67140 

056-781622, 
081-7857801 

2 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
ม.8 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
67220 

056-789222, 
087-8482838 

3 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 
ม.8 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
67140 

056-927133, 
082-1727177 

4 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
ม.3 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
67140 

082-5722965 

5 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.
เพชรบูรณ์ 67160 

056-731263, 
089-8608233 

6 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
ม.1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
67230 

056-757018, 
082-1718382 

7 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
ม.7 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
67160 

056-791869, 
089-9587439 

8 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 
ม.2 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
67160 

056-928286, 
081-7857516 
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  4.3.6 สหวิทยาเขตศรีวิเชียร 
 ที่ตั้ง : โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์            ประธานสหวิทยาเขต : นายศุภโชค เข่งแก้ว 
 จ านวนโรงเรียน : 9  แห่ง 
ตารางท่ี 1-41  แสดงข้อมูลสหวิทยาเขตศรีวิเชียร  
ที ่ โรงเรียนในสหวิทยาเขต ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ม.13 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
67130 

056-792132, 
081-9723046 

2 โรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม 
ม.2 ต.น้ าร้อน อ.วิเชียรบุร ีจ.เพชรบูรณ์ 
67130 

056-029408, 
081-7852800 

3 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 
ม.9 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
67130 

056-926692, 
088-4247059 

4 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
ม.5 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
67180 

056-567098, 
089-8394015 

5 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
ม.7 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
67180 

056-797347, 
089-8568953 

6 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 
ม.5 ต.พุขาม อ.วิเชียร จ.เพชรบูรณ์ 
67180 

056-797436, 
081-7503984 

7 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 
ม.12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
67170 

056-799333, 
081-8293399 

8 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 
ม.2 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
67170 

056-784072, 
081-8514428 

9 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 
ม.1 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
67170 

056-920631, 
089-8392206 
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5. โครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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6. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
 6.1 ด้านคุณภาพการศึกษา 
  จากสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2562 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั่วไป (O-NET) รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรายวิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561–2562 
ส่วนใหญ่ต่ ากว่าร้อยละ 50  
  6.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย         
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562 เปรียบเทียบ
กับระดับประเทศ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-42  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                 ระหว่างปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ  
 

วิชา 

2561 
ผลต่าง(ต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ 

เขต ประเทศ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 53.64 54.42 -0.78 

ภาษาอังกฤษ 28.46 29.45 -0.99 

คณิตศาสตร์ 29.19 30.04 -0.85 

วิทยาศาสตร์ 35.65 36.10 -0.45 
 

ตารางท่ี 1-43  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                 ระหว่างปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ 
 

วิชา 

2562 
ผลต่าง(ต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ 

เขต ประเทศ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 54.95 55.14 -0.19 

ภาษาอังกฤษ 32.17 33.25 -1.08 

คณิตศาสตร์ 25.58 26.73 -1.15 

วิทยาศาสตร์ 30.06 30.07 -0.01 
 

  จะเห็นได้ว่าผลต่าง (ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET       
ปีการศึกษา 2562 น้อยกว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 วิชา 
คือ ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์ มากกว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ 
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ตารางท่ี 1-44  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562  
 

วิชา 

2561 2562 ผลต่าง 

เขต ประเทศ เขต ประเทศ เขต ประเทศ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 53.64 54.42 54.95 55.14 1.31 0.72 
ภาษาอังกฤษ 28.46 29.45 32.17 33.25 3.71 3.80 
คณิตศาสตร์ 29.19 30.04 25.58 26.73 -3.61 -3.31 
วิทยาศาสตร์ 35.65 36.10 30.06 30.07 -5.59 -6.03 

 

 
  6.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย        
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562 เปรียบเทียบ
กับระดับประเทศ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-45  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
                 ระหว่างปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ 
 

วิชา 

ปีการศึกษา 2560 
ผลต่าง(ต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ 

เขต ประเทศ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 44.00 47.31 -3.31 

สังคมศึกษาฯ 33.57 35.16 -1.59 

ภาษาอังกฤษ 27.03 31.41 -4.38 

คณิตศาสตร ์ 26.54 30.72 -4.18 

วิทยาศาสตร์ 28.71 30.51 -1.80 
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ตารางท่ี 1-46  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
                 ระหว่างปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ 
 

วิชา 

ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง(ต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ 

เขต ประเทศ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 39.58 42.21 -2.63 

สังคมศึกษาฯ 34.04 35.70 -1.66 

ภาษาอังกฤษ 25.62 29.20 -3.58 

คณิตศาสตร ์ 22.04 25.41 -3.37 

วิทยาศาสตร์ 27.25 29.20 -1.95 
 

  จะเห็นได้ว่าผลต่าง (ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET        
ปีการศึกษา 2562 น้อยกว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 วิชา
คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ลดลง แต่วิชาสังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน  
 

ตารางท่ี 1-47  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
                 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562  
 

วิชา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 

เขต ประเทศ เขต ประเทศ เขต ประเทศ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 44.00 47.31 39.58 42.21 -4.42 -5.1 
สังคมศึกษาฯ 33.57 35.16 34.04 35.70 0.47 0.54 
ภาษาอังกฤษ 27.03 31.41 25.62 29.20 -1.41 -2.21 
คณิตศาสตร ์ 26.54 30.72 22.04 25.41 -4.5 -5.31 
วิทยาศาสตร์ 28.71 30.51 27.25 29.20 -1.46 -1.31 
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 6.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
ตารางท่ี 1-48 แสดงข้อมูลนักเรียนออกกลางคันและนักเรียนจบการศึกษา  
 

รายการ จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เด็กออกกลางคัน 35 0.13 
นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4,133 88.76 
นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3,560 92.35 

        

 ข้อมูลจากโปรแกรม DMC ณ สิ้นปีการศึกษา 2562 
 

ตารางท่ี 1-49 แสดงข้อมูลเด็กด้อยโอกาส  
 

รายการ จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เด็กด้อยโอกาส 11,000 41.02 
เด็กขาดแคลน 14,775 55.09 

 

  ข้อมูลจากระบบ DMC วันที่ 10 ธันวาคม 2562 
 

 6.3 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ไม่ได้ด าเนิน
โครงการต่างๆ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินการ ดังนี้  
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  4.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  ครบองค์ประกอบ
ตามกฎกระทรวง 
  4.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกล
ยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
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บทที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที่ 2 (ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย       
ความมั่นคงแห่งชาติ) และแผนระดับท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2561-2565) นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
 มาตรา 5 ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล   
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เปูาหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
  การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ  และเมื่อได้ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 มาตรา 10 วรรคสาม แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 
และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ .ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 6 วรรคสาม 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
 แผนระดับที่ 1 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
   1. ด้านความมั่นคง 
   3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนระดับที่ 2 
  1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  2. แผนการปฏิรูปประเทศ 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
 แผนระดับที่ 3 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
15 ป ี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 51 
 

  3. นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา     
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
  5. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2561 -2564) 
  6. นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  7. เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) (เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2558-สิงหาคม พ .ศ . 2573) 
  8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
  9. นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ของ สพม. เขต 40 
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๑. แผนระดับที่ ๑ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 1.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
  ๑.1.1 เป้าหมาย  
   (๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
   (๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   (๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”      
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การด าเนินชีวิต 
    (1.1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
    (๑.๒) การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิต
สาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอันดีงาม 
    (๑.๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผ่หลักค าสอนที่ดี
งามให้แก่ประชาชน โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม ค าสอนที่ถูกต้องของ
แต่ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
    (๑.๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนา
ผู้น าชุมชนให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม รวมถึง      
การลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
    (1.5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
    (1.6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคม 
    (๑.๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
โดยสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็น
คุณค่าและความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพ่ึงพาตนเอง และมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและต่อผู้ อ่ืน และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเ พ่ือส่วนรวม สนับสนุน 
ส่งเสริม เปูาหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
   (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน 
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 53 
 

    (2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
    (๒.๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝั งความเป็นคนดี  มีวินัย  พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์   
มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
    (2.3) ช่วงวัยแรงงาน 
    (2.4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
   (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑     
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่      
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทย    
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
    (๓.๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เ อ้ือต่อการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์      
และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิด
เพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการ
หาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/
ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้      
และความคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
    (๓.๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก      
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาท
เป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่
การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครู
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู   
รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
    (๓.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบ 
ต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและ
การรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะ 
ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
และจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที ่
    (๓.๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนา
การศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล  การมีระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก -
เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและ       
แรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝุเรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้ง    
น าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
    (๓.๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ
การวางตําแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของความเข้าใจ  
ลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมการรับรู้ของ  
คนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต 
ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและ        
การท างานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
    (๓.๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้น
การพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครู   
ไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จาก
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    (๓.๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดย
เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขา     
สู่ระดับนานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 
   (๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทย   
มีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมั่นคง 
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    (๔.๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือก
ในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ 
รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริม
ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
ผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ 
ตลอดจนการวิจัย 
    (๔.๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือการท างาน
ที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ 
การมีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและ
เชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิด
พ้ืนที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
    (4.3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ 
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
   (๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดี
ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะ
ด้านสุขภาวะที่เหมาะสม 
    (๕.๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสาร
ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝูาระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่
ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของ
ประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่
เพียงพอในการด ารงชีวิต 
    (๕.๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้าง
เสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน 
เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
    (๕.๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม 
จัดท ามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยชุมชน
และภาคประชาชนก่อนการด าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ 
    (5.4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
    (5.5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
   (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
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ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    (6.1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
    (๖.๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
บรรทัดฐานที่ดีในสังคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับ       
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมี     
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุน      
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    (๖.๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม 
ที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพ้ืนที่แห่งการ
เรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดให้มีพ้ืนที่
ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน 
เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
    (6.4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่าง
ครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและ
นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้าง
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
    (๗.๑) การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการออกก าลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นต่อทักษะ     
ในการด ารงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพ่ือพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอม     
จิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี 
    (๗.๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและ
นันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ 
ทุกวัย 
    (7.3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
    (7.4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 
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  1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนในการจัดการศึกษาในกลุ่มประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์   
มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา
และส่งผลต่อเนื่องให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
 
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
  ๑.2.1 เป้าหมาย  
   (๑) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
   (๒) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข 
ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชน 
อยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
    (๑.๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อมตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน    
มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอ
ภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
เข้าใจปัญหาส าคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ 
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอ านวย    
ความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
ตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ต ารวจ 
ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ตลอดไปจนถึง
การด าเนินการอ่ืนทุกวิถีทางที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน 
    (๑.๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้
คนในชาติมีจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และ
น าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักค าสอนซึ่งเป็นแก่นแท้หรือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน 
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจ
และปัญญา รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการปูองกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่า   
ในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย ตลอดจน
อุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนาอ่ืนให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการ
สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่าง
ปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง 
    (๑.๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  เพ่ือให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเปูาหมายที่ก าหนด รวมทั้งได้ผู้น าและนักการเมืองที่เป็นคนดี     
คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบท
ของไทย ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพ่ือนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบัน   
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล 
ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม   
มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้
ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย 
    (1.4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 
   (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และปูองกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ
และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    (๒.๑) การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการ
แก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมือง
เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของ   
ทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัย
การผนึกก าลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
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หน่วยงานหลักและรองในการปูองกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหา      
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์       
การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเ สพติด    
การขยายอ านาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุน
ขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง      
ของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติส าคัญ ที่ท าให้จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง 
รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการส าคัญของประเทศให้บรรลุ  
ผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด 
    (๒.๒)การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพ่ือให้
ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามต่อไป 
รวมทั้งปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อม     
ในทุกด้าน ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการข่าวกรอง 
เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝูาตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของหน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ตั้งแต่
ขั้นการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางปูองกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไขปัญหา   
ความมั่นคงที่ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร้างพลัง
ของประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับก าลังต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ในการเฝูาระวัง 
ปูองกัน และแก้ไขปัญหาส าคัญต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอ านาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคง     
ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปตามเปูาหมายการบริหาร
จัดการและพัฒนาประเทศท่ีก าหนดอย่างราบรื่น 
    (2.3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
    (2.4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล 
   (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติ 
    (3.1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (3.2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคาม    
ได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
    (3.3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 
   (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
    (4.1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
    (4.2) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
    (4.3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
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   (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
    (5.1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
    (5.2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
    (5.3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนในการจัดการศึกษาในกลุ่มประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการปลูกฝัง
จิตส านึกและคุณสมบัติพื ้นฐานคนไทยที ่ด ีให ้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี       
ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ สร้างจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี 
พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
อย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรียนรู้การปูองกัน 
แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่าง ๆ สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และส่งผลต่อเนื่องให้บรรลุเปูาหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 
 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ๑.3.1 เป้าหมาย  
   (๑) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   (๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
    (1.1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
    (1.2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
    (1.3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
    (1.4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
    (1.5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย      
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
    (1.6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเ พ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
    (๑.๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจาย
ทรัพยากรและเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล เพ่ือให้สามารถ
ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับบริการ   
ที่ไม่มีความเหลื่อมล้ าในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บปุวยที่สร้างภาระ   
ทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร     
ตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษา
เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล
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ทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึง
ระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของ
ประชาชน 
    (1.8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
   (๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
    (2.1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
    (2.2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
    (2.3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย    
ให้สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
    (2.4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
    (๒.๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพ้ืนที่ให้มีความถูกต้องแม่นย า การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่จะเอื้อ
ให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการด าเนินงาน
ของรัฐ พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที ่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ตลอดจนการเพ่ิมบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น 
    (2.6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ 
   (๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
    (๓.๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุน
การรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัย
ท างาน และผู้สูงอายุ ให้มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพ้ืนที่สาธารณะ 
เพ่ือปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้างผู้น า
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือฝึกทักษะให้เป็นผู้น ารุ่นใหม่ในอนาคต  ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจ   
เพ่ือสังคม การด าเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือน     
บนเครือข่ายสื่อ ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมท าสิ่งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้คุณค่ากับ
การท าประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่วนรวม 
    (3.2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
    (3.3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา
สังคมและภาคประชาชน 
    (๓.๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์
สังคม โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่อง
เพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนา
สังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการ
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เพ่ือให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท างาน ส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่
บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสของสตรีในการท างานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
เพ่ิมศักยภาพความรู้ความสามารถและภาวะผู้น าของสตรีเพ่ือให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและ        
การบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง 
    (๓.๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบท
ของสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ให้ความส าคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคน    
ในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของ
สถาบันการศึกษาในการช่วยยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมู ลค่าทางเศรษฐกิจ  
ที่สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึงเชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย 
    (3.6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล 
   (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง 
    (4.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
    (4.2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
    (4.3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
    (4.4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
  1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 
   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนในการจัดการศึกษาในกลุ่มประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือมุ่งหวังสร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา เสริมสร้างเสมอภาคทางเพศ สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา 
และส่งผลต่อเนื่องให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๑.4.1 เป้าหมาย  
    (๑) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
    (๔) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
  1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยง
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ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเปูาหมายสู่สังคมที่มี
ระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่างๆ เช่น การบริโภค
และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและปุาไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ปุาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร และเสียสละ
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 
    (1.1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
    (1.2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
    (1.3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
    (1.4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุก
ท าลายพ้ืนที่ปุา โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก มีการบริหารจัดการ
เชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการเฝูาระวังและปูองกันการบุกรุกปุาส่งเสริมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ปุาธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย พ้ืนที่ปุาต้นน้ าบนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน 
ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่เกิดผล
กระทบโดยก าหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากปุาจะต้องค านึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ 
ขีดจ ากัด และศักยภาพในการฟ้ืนตัว เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และมี
การปลูกปุาเพ่ิมขึ้นตามหลักการผู้ได้รับประโยชน์จากปุาเป็นผู้ดูแลปุา ส่งเสริมปลูกปุาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมจากปุาปลูกแบบครบวงจร สร้างกลไกหรือระบบตัดฟันระยะยาวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
กฎหมายส าหรับพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ปุาไม้และพ้ืนที่ของเอกชน โดยให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ควบคู่กับ
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสามารถระบุแหล่งก าเนิดของไม้ และปูองกันการลักลอบน าไม้ออกจากปุา 
รวมถึงการสร้างและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมือง
และชนบทเพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตส านึก ในการ
อนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ท ากินในเขตปุา  โดยเน้น  
การใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคนอยู่กับปุาอย่างยั่งยืน การจัดท าแผนที่แนวเขต
พ้ืนที่สีเขียว ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวรายจังหวัด การส่งเสริมการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ปุาชุมชนและปุาครอบครัวแบบมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทุกระดับอายุให้มี  
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (1.5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการผลิต  
สีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต 
วิธีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
การสร้างการมีจิตส านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต  
การสร้างระบบและกลไกการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้
มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ จัดการ
ขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปล่อย
มลพิษจากภาคการผลิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่ า    
โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภท  
ที่เพียงพอและมีการจัดการมลพิษได้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่าง
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เคร่งครัด รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก    
ด้วยการวิจัย พัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยี การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงาน พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึง
การสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้สินค้าและบริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
การบริโภคที่ยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ด าเนินการเพ่ือรองรับการปลูกปุาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
เอกชน การปรับปรุงกลไกรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและ
ภาคเอกชน 
   (2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
    (2.1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
    (2.2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟ ูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
    (2.3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไข
ทั้งระบบและมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
    (2.4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
    (3.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
    (3.2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (3.3) มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
    (3.4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
   (4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
    (4.1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมรวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
    (4.2) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
    (4.3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร       
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
    (4.4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 
    (4.5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร     
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
    (4.6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และยกระดับ
ความสามารถในการปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
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   (5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    (5.1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของ
ประเทศ 
    (5.2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
    (5.3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    (5.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
    (5.5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ
ปริมาณคุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
   (6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์          
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
    (6.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชนให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต มีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับ     
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    (6.2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม 
    (6.3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
    (6.4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคต
ประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
  1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต     
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนในการจัดการศึกษาในกลุ่มประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการสร้าง  
การมีจิตส านึกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตร         
ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และส่งผลต่อเนื่องให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑.5.1 เป้าหมาย  
    (๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    (๔) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
  1.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร
จัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง          
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี            
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
    (1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค 
    (๑.๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 
   (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มี
ลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเปูาหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่       
โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผล    
ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
    (๒.๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการ      
ในระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่
การพัฒนาระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือ     
ที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืนในสังคม              
โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเปูาหมายที่ชัดเจน 
    (2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
    (๒.๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    
ในทุกระดับ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการ
ติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพ้ืนที่ 
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พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงาน  
การติดตามประเมินผลในการบรรลุเปูาหมายต่อสาธารณะเป็นประจ า รวมทั้ งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
ต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
   (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 
    (3.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
    (3.2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
    (3.3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
   (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม  
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    (4.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
    (๔.๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส 
ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในกา ร
บริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้
และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   (๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก            
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ภาครัฐมีก าลังคนท่ีเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบ
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท     
การพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ 
มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่าง   
เป็นรูปธรรม 
    (5.1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
    (๕.๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการ    
ที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและ
สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาค
ส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความ
รับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์  
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
   (๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
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โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ          
ให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ     
ทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ
ภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝูาระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
    (๖.๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่ เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและขจัด
การทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
    (๖.๒) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
ก าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมื อง ตุลาการ  
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามที่
กฎหมายก าหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 
    (6.3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด   
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
    (6.4) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ 
   (7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
    (7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง 
    (7.2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
    (7.3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
    (8.1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
    (8.2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน
ของการค้นหาความจริง 
    (8.3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมี
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
    (8.4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
    (8.5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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  1.5.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ       
การบริหารจัดการภาครัฐ 
   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนการบริหารจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน า
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง    
สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และส่งผลต่อเนื่อง      
ให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2. แผนระดับท่ี ๒  
 ๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  2.1.1 ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (หลัก) 
   (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เปูาหมายที่  1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล               
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
        (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   แนวทางการพัฒนา   
    (1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน    
    (2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
    (๓)  จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน
ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
    (๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่ม
เพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างาน
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
    (5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
   เปูาหมายของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนช่วงวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีความพร้อมทุกด้าน และตามศักยภาพตามความถนัด 
  ๒.1.2 ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
    (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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   เปูาหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ    
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ เต็มตามศักยภาพตามความถนัด ตามความสามารถของพหุปัญญา 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   แนวทางการพัฒนา  
    (1) ปร ับ เปลี ่ยนระบบการ เร ียนรู ้สําหร ับศตวรรษที ่ ๒๑  ประกอบด้วย           
๔ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน 
เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ    
ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ 
รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต       
มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการ
สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอด
ในการประกอบอาชีพได้จริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้
สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน  มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ  เลือก
ประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผล
การเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
    (2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย 
ได้แก่ (๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท  “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการ    
การเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 
โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 
(๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบ
การผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอน 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 72 
 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ช านาญในด้านการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่  โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อ  
ความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    (3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
ประกอบด้วย ๖ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้น
การสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจ
และความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (๒) จัดให้มีมาตรฐาน
ขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียน 
ในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน 
การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  
(๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะ    
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ ๓ ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (๔) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน     
ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยก         
การประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่า 
การวัดระดับความรู้ และ (๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครั ฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม         
ที่เข้มแข็ง 
    (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) จัดให้มี
ระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (๒) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริม
สนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๔) พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ได ้
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    (5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประกอบด้วย          
๕ แนวทางย่อย  ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดสมรรถนะและทักษะ
พ้ืนฐานส าหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเปูาหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของ
แรงงาน  และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทาง
ทบทวนและปรับปรุงให้แม่นย ามากขึ้นเป็นระยะ (๒ ) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และ
ทดสอบในระดับภูมิภาค (๓) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  (๔) จัดให้
มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา 
และส าหรับประชาชน และ (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียน   
กับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
   เปูาหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบ   
การจัดการศึกษาและปรับกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา  
    (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง
และการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว   
ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์  
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการ   
มีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
    (2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถพิเศษ 
ได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์    
การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน าทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัย
ความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
   เปูาหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตระหนักถึงพหุปัญญาของผู้เรียน 
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  ๒.1.3 ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
    (1)  เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและใจ        
เป็นพื้นฐานความพร้อมในการเรียนรู้ 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการปูองกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ที่คุกคามสุขภาวะ 
   แนวทางการพัฒนา  
    (1) สร้างเสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย 
อาทิ ผ่านการพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงโดยสะดวก และน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
    (4) ก าหนดมาตรการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดัน
การสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ประชาชน เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
   เปูาหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ         
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถปูองกันและลดโรคที่สามารถปูองกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา ของ
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถปูองกัน
และลดโรคที่สามารถปูองกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
   (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
   แนวทางการพัฒนา  
    (1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรม
ส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ พ้ืนที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทางสัญจรทางเท้าและทาง
จักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่นันทนาการของชุมชน การจัดการ
พ้ืนที่สีเขียวของชุมชน 
    (3) สร้างการมีส่วนร่วมเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนา
คุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความ
ต้องการด้านสุขภาพ เพ่ือการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการปูองกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   เปูาหมายของแผนย่อย : จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 
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   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของโรงเรียนและของนักเรียน 
   (4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   แนวทางการพัฒนา  
    (1) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัย
และ เฝูาระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
    (3) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม 
โดยพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้าง
ระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝูาระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
รองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและ        
เวชศาสตร์ปูองกันทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้ม
และโอกาสเกิดปัญหาโรคและภัยจากสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุม      
และปูองกันการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
   เปูาหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า
ทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือสร้างความรอบรู้สุขภาพ เรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
มากขึ้นแก่ผู้เรียน 
  ๒.1.4 ประเด็น (1) ความม่ันคง 
    (1)  เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เปูาหมายที่ 2  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา    
มีความตระหนักในสถาบันหลักของชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสืบสารศาสตร์พระราชา แนวทางตามพระราชด าริ และ
ภัยคุกความรูปแบบใหม่ สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา  
    (2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่างๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติ
ใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 
        ส าหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้พระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัยได้ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องของศาสนพิธีแก่พุทธศาสนิกชน
ทั่วไปได้รับรู้เรื่องงานพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การปฏิรูป
โครงสร้างและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล (๒) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการ  
อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม (๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ์ (๔) การจัดท าข้อห้ามปฏิบัติต่างๆ 
ของงานศาสนพิธีให้ชัดเจน (๕) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา (๖) การสร้างแนวทาง  
การบริหารจัดการศาสนสมบัติและเงินบริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส (๗) การสร้างแนวทางคุ้มครองพุทธศาสนา
และองค์กรทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย (๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรม     
ค าสอนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (๙) การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาต่างๆ และ (๑๐) การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
   เปูาหมายของแผนย่อย : (๒) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ของผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
   (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   แนวทางการพัฒนา  
    (1) ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่
ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ 
ใช้การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัย
งานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประช าชนตาม     
แนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่ แหล่งผลิต  
(๒) การสกัดกั้นการน าเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการสกัดก้ันตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพ้ืนที่ตอนใน (๓) การปราบปราม
กลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการท าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละ
ละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนทางเทคโนโลยี 
การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติด
ภายในประเทศ (๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์         
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพ้ืนที่พิ เศษที่มีปัญหา  
ยาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็น
อาสาปูองกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (๕) การปูองกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเปูาหมาย
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อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิด
และโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม 
โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเปูาหมาย อาทิ ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา และการลดอันตราย
หรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการดูแลและ    
ให้การบ าบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุม   
ทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วม      
ในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม 
    (2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธี
ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่ 
การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือความปั่นปุวนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ก าหนดแนวความคิด 
มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม  
(๒) จัดองค์กร โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ ขีดความสามารถในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
(๓) ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน (๔) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการรายงาน           
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (๕) ยกระดับแนวความคิดในการปกปูองโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ        
(๖) พัฒนาการปูองกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง (๗) สร้างความตระหนักรู้ให้แก่
ประชาชนและหน่วยงาน (๘) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (๙) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ 
    (3) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการ
แก้ไข รวมทั้งให้มีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้จริง โดยมีแนวคิดการด าเนินการ
ที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีค้ามนุษย์ (๒) การบริหาร
จัดการคดีค้ามนุษย์ (๓) การเพ่ิมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ (๔) การปูองกันและปราบปรามการทุจริต/
คอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (๕) การบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบาง
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (๖) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๗) การบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
ทั้งในและระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ (๘) การพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และ (๙) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบฐานข้อมูลในทุกมิติ 
   เปูาหมายของแผนย่อย : (1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพื่อสร้างความรู้ปัญหาความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) แก่ผู้เรียน 
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  ๒.1.5 ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
    (1)  เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น 
ด้วยกีฬา 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา 
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐาน     
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
   แนวทางการพัฒนา  
    (1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เรียนรู้วิธีการ 
ที่ถูกต้องในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจน
ออกก าลังกาย เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาให้มีน้ าใจนักกีฬา   
มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และ
ส่งเสริมการพัฒนาการออกก าลังกาย การกีฬาขั้นพ้ืนฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัด
หรือความสนใจในชุมชนท้องถิ่น 
    (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกเพ่ือการ
ออกก าลังกาย การเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพ่ิมเติม ให้
มีความเพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพ้ืนที่ โดยประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ชุมชน การพัฒนาในการ 
ร่วมลงทุน ร่วมให้ใช้พื้นท่ี หรือร่วมบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวในระดับชุมชนร่วมกัน 
   เปูาหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ของผู้เรียนให้ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 
  ๒.1.6 ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ    
ในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา 
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   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
   แนวทางการพัฒนา  
    (2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม    
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้  และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ให้รองรับ           
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    (3) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดี อุปถัมภ์
คุ้มครองศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจาวัน 
    (5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิต
สาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร          
เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีท้ังระดับบุคคล และองค์กร โดยการ
ยกย่องผู้น าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไก          
การด าเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
   เปูาหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ         
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา ของ
ผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี 
เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
  ๒.1.7 ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    (1)  เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เปูาหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
   แนวทางการพัฒนา  
    (1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย 
วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทย 
มีทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและ       
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สุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะ        
และสมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร     
และกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
   เปูาหมายของแผนย่อย : (1) คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา  
    (3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพ่ือส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจ  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่างๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสีย
อันตราย การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 
   เปูาหมายของแผนย่อย : (1) การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ    
เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
   แนวทางการพัฒนา  
    (2) พัฒนาองค์ความรู้ พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม    
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพ่ือสร้าง 
องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ 
และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรม
ของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 
   เปูาหมายของแผนย่อย : (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้าน
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  ๒.1.8  ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เปูาหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
   เปูาหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน  
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การพัฒนาบริการประชาชน 
   แนวทางการพัฒนา  
    (3) ปรับวิธีการท างานจาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น    
“การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐ 
ที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด 
เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการ
เดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก ทันสถานการณ์ 
   เปูาหมายของแผนย่อย : (1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 
   (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
   แนวทางการพัฒนา  
    (3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เ พ่ือให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน   
ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเปูาหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และ ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิด การพัฒนาในทุกๆ มิติอย่างยั่งยืน 
    (5) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพ้ืนที่ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล       
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และน าไปสู่การปรับแนวทาง   
การด าเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปูาหมายต่อสาธารณะ เป็นประจ า 
รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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   เปูาหมายของแผนย่อย : (1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 
   (4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
   แนวทางการพัฒนา  
    (1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร        
ขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่ อมโยงการท างานและข้อมูล
ระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถ
ใช้ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มี
มาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    (2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน         
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบ           
สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐ      
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร       
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
    (3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติด
กับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสม   
กับภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ 
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท างาน
แบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มี     
ขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและท างานในเชิงรุก 
สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการท างาน 
   เปูาหมายของแผนย่อย : (1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ        
มีความคล่องตัว 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 
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   (5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   แนวทางการพัฒนา  
    (1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเปูาหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มี
มาตรฐาน และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจ
ของภาครัฐ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ     
การบริหารก าลังคน ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่ วยงานภาครัฐ  
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้     
หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก 
การแต่งตั้ง เพื่อเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 
    (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน 
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปูองกัน 
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐ       
ทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ย นระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 
    (3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิด     
ในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์
ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอ
ภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกปูองบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   เปูาหมายของแผนย่อย : (1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน      
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 
  ๒.1.9 ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เปูาหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
มีความตระหนักในค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   แนวทางการพัฒนา  
    (1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อการทุจริต และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต
ในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพ
กฎหมาย 
    (2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน   
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
    (4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้าน        
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ          
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ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน 
และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 
    (5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้
ดุลพินิจ ของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐ
ทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม      
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภา ครัฐ  
โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน การตื่นตัว
และเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝูาระวัง และปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีอยู่ใกล้ตัว  
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับ ผู้ให้เบาะแส 
   เปูาหมายของแผนย่อย :  
    (1) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    (2) คดีทุจริตและประพฤติ มิชอบลดลง 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักในค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
 
 ๒.2 แผนปฏิรูปประเทศ  
  2.2.1 ด้านการศึกษา  
   (1) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป (3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓.๑ : การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
   เป้าหมายรวม 
    เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอ
ภาคใน โอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของ คนไทยได้อย่างยั่งยืน 
   กิจกรรม ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของ
นักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ตามศักยภาพ 
    เป้าหมายกิจกรรม ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบการศึกษาได้รับ
โอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามศักยภาพ 
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    วิธีการ 
     ๑. จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional 
Cash Transfer) ระดับประถมศึกษา-ม.ต้น สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑ 
     ๒. จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน อย่างมีเงื่อนไข (Conditional 
Cash Transfer) ๔ กลุ่ม(กลุ่ม ยากจนพิเศษ/กลุ่มยากจน) ระดับอนุบาล-ม.ปลาย/ปวช. สังกัด สพฐ. และ อปท.
ปี การศึกษา ๑/๒๕๖๒ (๑๕จังหวัด) 
     ๓. จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน อย่างมีเงื่อนไข (Conditional 
Cash Transfer) ให้แก่ นักเรียนยากจนและยากจน พิเศษระดับตั้งแต่อนุบาล - ม.ปลาย สังกัด สพฐ.และ อปท. 
๗๗ จังหวัด 
     ๔. จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน อย่างมีเงื่อนไข (Conditional 
Cash Transfer) ให้แก่ นักเรียนยากจนและยากจน พิเศษระดับตั้งแต่อนุบาล- ม.ปลาย ทุกสังกัด 
     ๕. ติดตามและประเมินผล การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบ มีเงื่อนไข (Monitoring 
and Evaluation) 
   กิจกรรม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและสร้างครูรุ่นใหม่สําหรับพื้นที่
ห่างไกล 
    เป้าหมายวิธีการ  
     ๑. สนับสนุนทุนการศึกษา(Scholarship) แก่นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ ม.๖/ปวส. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
     ๒. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ตอนปลายในพ้ืนที่ห่างไกลได้เรียนครู 
    วิธีการ 
     ๑. นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓/ม.๖/ปวส. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
     ๒. โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลมีครูที่ตรงสายและมีศักยภาพอย่างเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
   กิจกรรม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและ 
พัฒนาทักษะอาชีพ 
    เป้าหมายวิธีการ  
     สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับ      
การพัฒนาทักษะอาชีพไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อปี 
    วิธีการ 
     สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ค้นหาและ 
ช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอก ระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
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   กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
    เป้าหมายวิธีการ  
     ครูในสถานศึกษาที่มีนักเรียนด้อยโอกาสหนาแน่นและครูนอกระบบได้รับ         
การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    วิธีการ 
     พัฒนาครูทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และมีพ้ืนที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการจัดการ 
   กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     นวัตกรรมด้านองค์ความรู้ต่อเนื่องที่มุ่งสนับสนุนการส ารวจและฐานข้อมูล          
เชิงยุทธศาสตร์แบบต่อเนื่องที่ส าคัญต่อการประเมินและพัฒนามาตรการส่งเสริมคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาคนไทย 
    วิธีการ 
     1. พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกลุ่มเปูาหมายเด็กและเยาวชน      
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก     
ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ ๖ กระทรวงเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าและสนับสนุนการวิเคราะห์เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     2. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
คุณภาพ 
   กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือปฏิรูปกระบวนการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักการเสมอภาค (Equity based Budgeting) และการผลิตพัฒนาครู
ต้นแบบ 
    วิธีการ 
     1. วิจัยส ารวจสถานะความเหลื่อมล้ าและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ระดับจังหวัด 
(School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS) 
     2. วิจัยพัฒนาและประเมินชุด สวัสดิการและค่าใช้จ่ายรายหัว เพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (Benefit Package and Unit Cost) 
     3. โครงการวิจัยพัฒนาฐานข้อมูลสถานะความเหลื่อมล้ าและคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ไทยแบบต่อเนื่อง (Longitudinal Database) 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓.๒ : การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถ 
พิเศษและบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
   เป้าหมายรวม 
    บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 
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   กิจกรรม พัฒนาระบบคัดกรองบุคคลพิการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มี
ความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
    เป้าหมายกิจกรรม มีระบบคัดกรองเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและลดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างผู้เรียน 
    วิธีการ 
     ๑. จัดระบบและกลไกคัดกรองบุคคลพิการและบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ 
     ๒. จัดท าระเบียบหรือข้อบังคับให้มี กลไกการคัดกรองเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
     ๓. พัฒนาเครื่องมือวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษที่มีมาตรฐาน 
     ๔. พัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยในสถานศึกษา/ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
     5. ด าเนินการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องและวัดแวว ความสามารถและ
ช่วยเหลือตั้งแต่ ป.๑ 
   กิจกรรม ส่งเสริมนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สําหรับบุคคล
พิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
    เป้าหมายวิธีการ  
     มีนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับบุคคลพิการบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพ่ิมข้ึน 
    วิธีการ 
     ๑. ก าหนดมาตรการจูงใจ เพ่ือให้เกิดการผลิตนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น เช่น มาตรการทาง
ภาษ ี
     ๒. ใช้มาตรการจูงใจและส่งเสริมภาคเอกชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องผลิต
นวัตกรรม เพื่อให้ต้นทุนราคาไม่สูงและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 
   กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนบุคคลพิการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษและผู้ที่มี
ความต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างมีระบบและมาตรฐาน 
    เป้าหมายวิธีการ  
     การเรียนการสอนบุคคลพิการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และผู้ที่มีความต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและมาตรฐาน 
    วิธีการ 
     1. ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านระบบการคัดกรองเพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
     2. มีกระบวนการบริหารจัดการในการวินิจฉัย ส่งต่อและช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ 
     3. บรรจุนักจิตวิทยาโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา 
     4. ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มพิการ กลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษและกลุ่มที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
     5. จัดท าหลักสูตรเฉพาะ และแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง ให้ตอบสนอง
ความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
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    ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓.๓ : การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือ
ในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   เป้าหมายรวม 
    1. โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
    2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากล าบาก หรือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล 
    3. ครูและผู้ เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง         
ที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้
อย่างเพียงพอ 
   กิจกรรม สนับสนุนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียน
ขนาดกลางให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ 
    เป้าหมาย ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง
สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ 
    วิธีการ 
     ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับการใช้เทคโนโลยี เช่น digital 
platform การใช้สื่อสารทางไกล 
     ๒. พัฒนา อบรม บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
   (2) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป (5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   เป้าหมายรวม 
    การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทาง     
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   กิจกรรม พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
     2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได ้
 
     3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแลและอ านวยการให้ครู
ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
     4. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครู
ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
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    วิธีการ 
     ๑. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างความรู้     
ความเข้าใจจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติ การน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อน
ความคิด รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ การท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 
     ๒. พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบรายวิชา
เพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (PLC: 
Professional Learning Community) 
     ๓. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ก ากับดูแลอ านวยการและให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   กิจกรรม สนับสนุนชุดการสอน สื่อตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติม 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     ๑. จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่าน
การคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือน าไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
     ๒. สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง 
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
    วิธีการ 
     ๑. จัดท าชุดการสอนส าหรับครู (Teaching Package) ซึ่งเป็นการรวบรวมสื่อ    
การสอนอย่างมีระบบครบวงจรมีความสมบูรณ์เพ่ือให้ครูน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภายในชุดการสอน
จะมีสื่อและข้อแนะน าในการใช้สื่อนั้นๆ กับวิธีการสอนอย่างละเอียดชัดเจนพร้อมที่จะให้ครูน าไปใช้ได้อย่าง    
ไม่ยุ่งยาก 
     ๒. จัดท าชุดการเรียน (Learning Package) เป็นชุดส าหรับผู้เรียนโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็นบทเรียนส าเร็จรูป มีสื่อการสอนหลายประเภทเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     3. จัดท าตัวอย่าง “รายวิชาเพ่ิมเติม” และ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ให้สถานศึกษา
น าไปใช้ หรือปรับปรุงเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมหรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนเอง 
     4. จัดท าระบบรวบรวมรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ และ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ (Digital Resource) และเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media เป็นตัวอย่างให้ครู
และผู้บริหารน าไปศึกษา 
   กิจกรรม จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ 
    วิธีการ 
     1. สรรหา และก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่
คัดเลือกประเมิน จัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์การเรียนรู้ 
     2. พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   กิจกรรม การนิเทศติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นระยะ 
    เป้าหมายวิธีการ  
     ข้อเสนอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่น 
ตอบสนองความต้องการและสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน 
    วิธีการ 
     1. เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค และการน าไปใช้ วิเคราะห์สังเคราะห์ และ
จัดท าเป็นข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
     2. ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบทุกระดับการศึกษาทั้งด้านเนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นข้อมูลปูอนกลับเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงต่อไป 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕.๒ : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   เป้าหมายรวม 
    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจ
ในชาติ 
   กิจกรรม จัดท าข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
   กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนมีการปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
    วิธีการ 
     ๑. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     ๒. จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
     3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     4. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
     5. จัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
     6. ส่งเสริมกิจกรรมในวิถีชีวิตประจ าวันในสถานศึกษา 
     7. ประเมินผลการเรียนรู้ และการประเมินผลผู้เรียน 
   กิจกรรม จัดทําจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     จรรยาบรรณ (Code of conduct) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับ
สถานศึกษา 
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   กิจกรรม จัดทําข้อกําหนดคุณภาพการศึกษา ที่บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ตามความเหมาะสม
ของประเภท ระดับ และบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     เกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา 
   กิจกรรม จัดให้มีระบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับ National Digital 
Learning Platform เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้งในระบบการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
ตามระบบ และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนส่งเสริมและขยายผลนําไปปฏิบัติในวงกว้าง 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่เชื่อมโยงกับ 
National Digital Learning Platform 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕.๓ : การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
   เป้าหมายรวม 
    มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล  และมีแนวทาง
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   กิจกรรม จัดทําข้อเสนอว่าด้วยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     1. การสอบ O-NET เป็นเครื่องมือติดตามคุณภาพเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา   
โดยใช้วิธีการสุ่มผู้สอบ 
     2. แบบทดสอบที่สามารถวัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้น
ความสอดคล้อง (alignment) ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อค าถามที่ใช้วัด 
    วิธีการ 
     ๑. ปรับปรุงการทดสอบระดับชาติโดยใช้วิธีการสุ่มทดสอบในระดับสถานศึกษาและ
ผู้เรียนและเป็นการทดสอบเพ่ือมุ่งเน้นสมรรถนะเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
     ๒. พัฒนาแบบทดสอบให้วัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้น
ความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อค าถามที่ใช้วัด 
   กิจกรรม จัดทําข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรรโอกาสและ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและประกาศใช้ 
    เป้าหมายกิจกรรม/วิธีการ  
     ผู้เรียนได้รับการจัดสรรโอกาสและได้เข้าศึกษาต่อด้วยด้วยวิธีการที่หลากหลาย      
มีความเป็นธรรม เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
    วิธีการ 
     ๑. น าเสนอข้อมูลข้อดี ข้อเสียและวิเคราะห์ผลกระทบของระบบการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในปัจจุบันในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.๑, ม.๑, ม.๔ และสถาบันอุดมศึกษา 
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     ๒. ร่างข้อเสนอ รับฟังความคิดเห็น ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีการ
ประกาศล่วงหน้าเพื่อสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้รองรับระบบใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕.๔ : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
   เป้าหมายรวม 
    สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมี
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเปูาหมายของสถานศึกษา  และมีระบบความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
   กิจกรรม จัดทําข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผ่านการประกัน
คุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล 
โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเปูาหมายของสถานศึกษา และมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
    วิธีการ 
     ผลักดันและเร่งรัดให้ข้อก าหนดด้านคุณภาพการศึกษาผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการพัฒนาระบบประกันประเมิน
และรับรองคุณภาพ 
   กิจกรรม ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกําหนดด้านคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาสําหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษานําไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรอง
คุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่
การจัดการเรียนของคร ู
    วิธีการ 
     ๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท าประกาศ/กฎกระทรวง เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท า
ระบบการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการและไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติของครูเกินความจ าเป็น 
     ๒. สื่อสาร สร้างความรู้เข้าใจให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับตั้งแต่ 
ศธจ. ผอ.สพป./สพม. และผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     3. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาระบบและเชื่อมโยงกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุน PLC เพ่ือใช้ผลประเมินในการพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
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   กิจกรรม จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    เป้าหมายกิจกรรม/วิธีการ 
     สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา 
    วิธีการ 
     ๑. ศึกษาและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
     ๒. การติดตามประเมินผลเพ่ือปรับและพัฒนาระบบการประกัน การประเมินและ
การรับรองคุณภาพ 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕.๕ : ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
   เป้าหมายรวม 
    สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ
อย่างเหมาะสม 
   กิจกรรม พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว 
เพื่อให้ครูผู้เรียน และผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     แอปพลิเคชั่นส าหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 
   กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ
การคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 
   กิจกรรม จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้านความปลอดภัยสุขภาพและ 
สวัสดิภาพครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล และคุ้มครองทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพและ
สวัสดิภาพ 
   กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
    เป้าหมายกิจกรรม/วิธีการ  
     สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
    วิธีการ 
     1. ก าหนดเรื่องการคุ้มครองผู้เรียนไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
     2. ก าหนดเป็นสาระในหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     3. ก าหนดเปูาหมายแนวทางการพัฒนาและการติดตามประเมินผล เรื่องการ
คุ้มครองผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
     4. ขับเคลื่อนและก ากับติดตามให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมตามระบบเพ่ือพัฒนา
และเสริมความเข้มแข็ง 
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   (3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป (6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖.๒ : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
   เป้าหมายรวม 
    1. ผู้เรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่ 
    2. มีการเรียนรู้และขยายผลของนวัตกรรมที่ได้จากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การจัด
การศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
   กิจกรรม ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรม 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา(ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ และความต้องการของชุมชนและพ้ืนที่) 
    วิธีการ 
     พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความ
ต้องการของชุมชนและพ้ืนที่ 
     1. วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน 
     2. ออกแบบหลักสูตร และวิธีการสอนใหม่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความ
ต้องการของชุมชนและพ้ืนที่ 
     3. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
     4. สร้างกลไกความร่วมมือในพ้ืนที่ ในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 
     5. ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
   (4) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป (7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๗.๑ : การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
   เป้าหมายรวม 
    เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์โดยมีเปูาหมายจ าเพาะ ดังนี้ 
    1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่และจะมีการสร้างขึ้นต่อไป  
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ทั้งเป็นที่รวบรวมข้อมูล 
สื่อการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 
    2. เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ให้อยู่ในรูปแบบ
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึง ตลอดจนมีกลไกในการเข้าถึงและคัดเลือกสิ่งที่ต้องการได้
โดยง่าย 
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    3. เป็นเวทีที่มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชน น าไปสู่การเปิดโอกาส    
ให้ทุกคนเข้ามาเรียนซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ า และน าแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตลอดจนเป็นเวทีที่มีการให้บริการเพ่ือการเรียนรู้ (service) ต่าง ๆ 
    4. เพ่ือเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ   
อันเป็นการสร้างพลังให้กับผู้เรียน คร ูและโรงเรียน 
    5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปรับบทบาทให้เป็น
ผู้อ านวยการเรียนรู้ (facilitator) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมายมหาศาลให้เท่าทัน
กับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   กิจกรรม ขยายเครือข่ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลโดยการสร้างความร่วมมือ
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP) 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     ผู้เรียน ครู และคนทุกช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ และสื่อการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
รวมทั้งได้รับการชี้แนะ (Coaching) และแนะแนว (Consulting) ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ     
ตามความถนัดและความสนใจจนสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน 
    วิธีการ 
     1. สร้างรูปแบบการขยายผลโดยสร้างกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ความร่วมมือจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจมาร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน 
     2. ติดตาม ประเมินผลทบทวน ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการ
รับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for 
Education) 
   เป้าหมายรวม 
    มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุม     
การจัดท าข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการ    
ที่เก่ียวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 
   กิจกรรม จัดทําระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data In Education) 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  2.2.2 ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 
   (1) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
    1. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
ในทางการเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และมีส านึกความเป็นพลเมือง 
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   กิจกรรม การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง การเมืองการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
    กลยุทธ์ ๑ ให้มีการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนหลักสูตร “การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในทุกระดับชั้นให้เป็น
หลักสูตรภาคบังคับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง
หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม การน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาทุกศาสนามาท าการฝึกอบรมจิตใจและ
คุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นวิถีชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการศึกษาจะต้องขัดเกลา บ่มเพาะเยาวชน   
ให้มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งให้ประชาชนมีความส านึกในความเป็นพลเมือง 
คู่กับระเบียบวินัยหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการเป็นพสกนิกรของพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้น ให้สถาบัน
ทางการศึกษาจัดให้มีการทดสอบความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุขผ่านระบบแบบสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) และแบบสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นสูง (GAT-PAT) รวมทั้งต้องพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น 
“โรงเรียนประชาธิปไตย” 
    เป้าหมายกลยุทธ์  
     1. จ านวน ๑ หลักสูตรต่อป ี
     2. ไม่น้อยกว่า ๒ โรงเรียน ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อปี 
     3. ระดับความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
     4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ต่อปีของจ านวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
    กลยุทธ์ 4 สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา โดยในระบบการศึกษาประกอบด้วยการ
พัฒนาการเรียนรู้ใน ๓ ระดับ คือ ๑) การพัฒนาครูผู้สอนในการสร้างหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอน       
๒) การสร้างสื่อการเรียนการสอน และ ๓) กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การทัศนศึกษาการจัดค่ายอบรมผู้น า
เยาวชนประชาธิปไตย เป็นต้น ส่วนนอกระบบการศึกษา เช่น การสร้างวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย       
การสร้างจิตอาสาพัฒนาการเมือง เป็นต้น 
    เป้าหมายกลยุทธ์  
     1. อบรมอย่างน้อย ๑ รุ่นต่อป ี
     2. ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่องต่อปี 
   กิจกรรม การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างส านึก ทักษะ และหน้าที่ของพลเมือง 
    กลยุทธ์ 2 จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับหน้าที่ ความมีระเบียบวินัยและ    
ความรับผิดชอบการเป็นพลเมืองที่ดีรวมทั้งให้เกิดการตื่นรู้ ตื่นตัวในความเป็นพลเมืองที่ดีอย่างสม่ าเสมอ  
    เป้าหมายกลยุทธ์  
     1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
  2.2.3 ด้านที่ 9 ด้านสังคม 
   (1) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
   เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
    ปลดล็อคข้อจ ากัดต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรคของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เพ่ือให้สามารถ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน บริ การสาธารณะของรัฐ และ
โอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้างผลิตภาพให้แก่สังคมได้ 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 98 
 

   กิจกรรม การเสริมสร้างพลังให้แกผู่้บริโภคและการพัฒนาผู้บริโภคโดยอาศัยเทคโนโลยี 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     เกิดแนวทางในการเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภค 
    วิธีการ 
     ๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทและเป็นตัวแทน      
ในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นช่องทางสื่อสารให้ผู้บริโภคในการรักษาสิทธิต่าง ๆ 
     ๒. บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   (2) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม 
กิจกรรมทางสังคม 
   เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
    ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตอาสา ในสังคมท่ีเป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน 
   กิจกรรม สร้างพลังจิตอาสา  
    ๑.๑. โครงการจิตอาสา “เราท าดีด้วยหัวใจ” 
    เป้าหมายโครงการ  
     คนไทยมีส านึกจิตอาสา และ รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยได้รับการปลูกฝัง   
ผ่านการด ารงชีวิตประจ าวัน อย่างสม่ าเสมอ 
    วิธีการ 
     ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม สานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวให้เกิดข้ึนในทุกจังหวัด อย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดท าเป็นวาระแห่งชาติ 
    ขั้นตอน 
     1. จัดกิจกรรมอาสาสมัครในทุกจังหวัดเพ่ือให้ ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพ้ืนที/่ชุมชนของตนเอง 
     2. จัดให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมโดยให้ เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจ และมีการ 
จัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
     3. สนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีส่วนร่วมใน กิจกรรมอาสา โดยสมาชิกในครอบครัว
ได้มโีอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
 
     4. จัดโครงสร้างการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาให้ มีความสอดคล้องเชื่อมโยง ทั้งระดับ 
ประเทศ จังหวัด อ าเภอ และต าบล โดยแยกภารกิจ ของจิตอาสาตามความสนใจและลักษณะ งานของแต่ละ
หน่วยงาน 
     5. ประชาสัมพันธ์ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน 
   กิจกรรม สร้างพลังจิตอาสา  
    ๑.๒ โครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม สุขภาวะ 
    เป้าหมายโครงการ  
     เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐมี ความร่วมมือในทุกระดับ (ระดับ พ้ืนที่/จังหวัด/
ประเทศ) เพ่ือเสริมสร้างสังคมสุขภาวะที่ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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    วิธีการ 
     สนับสนุนให้เกิดการสานพลังความร่วมมือภาคี ที่หลากหลายแบบกลไกประชารัฐใน
พ้ืนที่  ๗๗ จังหวัด ในการเสริมสร้างจิตส านึก พ่ึงตนเองของภาคประชาชน 
    ขั้นตอน 
     1. พัฒนาระบบสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสา ประชารัฐเพ่ือสังคมในทุกจังหวัด โดย 
จัดท าฐานข้อมูลประชาชนที่อยู่ในภาวะ ยากล าบาก เพ่ือเตรียมการส าหรับการ ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
     2. พัฒนาระบบเฝูาระวังภัยทางสังคมโดยให้ ชุมชนเป็นฐานในการด าเนินการ 
     3. พัฒนาระบบกองทุนประชารัฐเพ่ือสังคมใน ระดับจังหวัด 
   กิจกรรม สร้างพลังแผ่นดิน 
    2.๒ โครงการเร่งรัดฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทยให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกลไกในการสร้าง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดี มีความพอเพียงมีจิตสาธารณะ 
    เป้าหมายโครงการ  
     จิตส านึกสาธารณะของเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนา/ส่งเสริม
ผ่านกระบวนการกิจกรรมลูกเสือ 
    วิธีการ 
     1. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
     2. ผลักดันให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     3. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
    ขั้นตอน 
     1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนของโลกยุคปัจจุบัน ชุมชนและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
     2. พัฒนาบุคลากรในระดับนโยบายและครูผู้สอนด้านกิจกรรมลูกเสือ 
     3. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ให้มีความคล่องตัวด้านโครงสร้างและ
งบประมาณ 
     4. ปรับปรุงการบริหารทรัพย์สินของสานักงานลูกเสือแห่งชาติให้สามารถหารายได้
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมของค่ายลูกเสือให้เกิดศักยภาพ 
   กิจกรรม สร้างพลังแผ่นดิน 
    2.3 ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา
สุขภาพ กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 
    เป้าหมายโครงการ  
     1. สภาเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
     2. สภาเด็กและเยาวชนเป็นเวทีส าหรับเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์
    วิธีการ 
     1. สนับสนุนการจัดตั้งตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนเพ่ิมขึ้นในระดับชุมชนและ
ต าบล เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ และบูรณาการกับกิจกรรมในชุมชนร่วมกับภาคีอ่ืน 
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     2. ยกระดับและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสภาเด็กและเยาวชน กับข้อมูลของกรม
กิจการเด็กและเยาวชนของ พม. 
    ขั้นตอน 
     1. ผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชน ๗,๗๗๕ แห่ง มีกิจกรรมส าคัญ อาทิ ๑) ขยาย
เครือข่ายจิตอาสา ๑ สภา ๑) กิจกรรมจิตอาสา ๒) กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปูองกันทุจริต รักษาสิ่งแวดล้อม 
รณรงค์ปลอดภัยบนท้องถนน และ ๓) กิจกรรมกับผู้เสียเปรียบในสังคมและผู้ด้อยโอกาส 
     2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการปฏิบัติงานของสภาเด็ก
และเยาวชน 
  2.2.4 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ส่ิงแวดล้อม 
   (1) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกําเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ 
   เป้าหมาย 
    1. ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน 
   ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและ
นํากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
   กิจกรรม สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและนํากลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน
ต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยสร้างแรงจูงใจบนหลักการ “เปลี่ยนขยะที่ไม่มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะ
อินทรีย ์โดย 
    (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนแสวงหา ช่อง
ทางการนําขยะมูลฝอยทุก ประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรีย์มาใช้ ประโยชน์และพัฒนาระบบ “ขยะแลก 
เงิน” ผ่านร้านค้าวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน ร้านสะดวกซื้อ โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพิ่มประเภท ขยะที่
จะรับซือ้คืน 
    (๒) ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 
รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    เป้าหมายกิจกรรม  
     ปริมาณขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
    วิธีการ 
     ๑. สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและน ากลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนต่าง ๆ 
ทั่วประเทศโดยสร้างแรงจูงใจบนหลักการ “เปลี่ยนขยะท่ีไม่มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ ดังนี้ 
      - ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนแสวงหาช่องทางการน าขยะมูลฝอยทุก
ประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์และพัฒนาระบบ “ขยะแลกเงิน” ผ่านร้านค้าชุมชน สหกรณ์
ชุมชน ร้านสะดวกซ้ือ โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพ่ิมประเภทขยะท่ีจะรับซื้อ 
      - ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
      - จัดตั้งศูนย์กลางคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะที่นามาใช้ประโยชน์ได้ อย่างน้อย
คลอบคลุมทุกภูมิภาค 
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     ๒. ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาแผนด าเนินการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะ
อินทรีย์ซึ่งรวมถึงระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภท รวมทั้งจัดท าปฏิทินการเก็บขยะแต่ละ
ประเภท คู่มือการแยกประเภทแบบง่ายส าหรับทุกชุมชน/ครัวเรือน โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ เมือง
อุตสาหกรรม และเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน 
     3. ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภทและเชื่อมโยงตัวชี้วัดและการจัดสรรเงิน
งบประมาณส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบดังกล่าว 
     4. พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการคัดแยกขยะที่ต้นทางเป็นอันดับต้นของเงินงบประมาณที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะ 
  2.2.5 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
   (1) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
   เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
    1. หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้าง พ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 
Infrastructure) ส าหรับรองรับการให้บริการ/การท างานผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะท าให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลและระบบดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันได้โดยง่าย ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 
โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ดังกล่าวครอบคลุมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) อาทิ เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย 
(Infrastructure-as-a-Service) และแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน (Platform-as-a-Service) เช่น แพลตฟอร์ม 
การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล แพลตฟอร์มการยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล และแพลตฟอร์ม       
การช าระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นต้น 
    2. รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยก ากับ สามารถน าระบบดิจิทัลไปใช้ในการ
ท างาน และการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ และช่วยให้รัฐบาล       
มีข้อมูล การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ        
ที่เก่ียวข้อง 
    3. มีการน าระบบดิจิทัลส าหรับใช้สนับสนุนงานพ้ืนฐาน เช่น งานสารบรรณ งาน
งบประมาณ บัญชีการเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง ระบบงานให้ชัดเจน และจัดให้มีบริการในลักษณะรวมศูนย์ (Software-as-a-Service) โดย
อาจจะเป็นหน่วยงาน ภาครัฐให้บริการเอง หรือภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดก็ได้ เพ่ือลด 
การลงทุนซ้ าซ้อนของหน่วยงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล 
    4. รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยก ากับดูแล มีเครื่องมือและข้อมูลการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้องและทันสมัย ส าหรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้สามารถลดขั้นตอน          
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการบูรณาการ    
ข้อมูลใน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
     4.1 ข้อมูลสถิติ แห่ งชาติ  เป็นข้อมูลสถิติทางการ  (Official Statistics) ที่ มี
ความส าคัญ จ าเป็นระดับประเทศ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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     4.2 ข้อมูลรายสาขา เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ข้อมูล          
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 
     4.3 ข้อมูลงานสนับสนุน และทรัพยากรภาครัฐ เช่น ข้อมูลแผนและงบประมาณ 
ข้อมูล  การจัดซื้อจัดจ้าง ขอ้มูลการบริหารสินทรัพย์ ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ เป็นต้น 
     4.4 ข้อมูลระดับจังหวัด เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือสนับสนุน  
การบริหารราชการในระดับภูมิภาค และท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
    แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
     - พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพื่อรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
     - พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหน่วยงานเช่น งานสาร
บรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร 
    เป้าหมายแผนงาน  
     เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
   กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
    แผนงานที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนา การจัดท ารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐ 
     จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐาน   
ที่ก าหนดโดยเฉพาะข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
      - ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน หรือภารกิจของหน่วยงาน 
      - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน เช่นงานสารบรรณ งานแผนและ
งบประมาณงานพัสดุ ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ เป็นต้น 
    เปูาหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
     1. หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท าข้อมูลส าคัญตามมาตรฐานที่ก าหนด และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภาคนอกได้ 
     2. หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ และการจัดอันดับของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ 
    แผนงานที่ ๓ สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน      
การบริการประชาชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     ๓.๒ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
    เป้าหมายแผนงาน  
     บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการข้อมูลการวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูล 
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  2.2.6 ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (1) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
   เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
    ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รวมทั้ง ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 
   กลยุทธ์ที ่ ๑ เร่งสร้างการรับรู ้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
    กิจกรรม ๑.๙ สร้างทัศนคติ ความรู้ และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ       
ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อประเทศชาติ 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     เยาวชนในสถานศึกษา ๑๐ ล้านคน 
   กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ 
โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง 
    กิจกรรม สร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่ม
จากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 
    เป้าหมายกลยุทธ์/กิจกรรม 
     สร้างนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ ให้กับคนในสังคมโดย
เริ่มจากเด็กและเยาวชน 
   (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ด้านการป้องปราม (๑) 
   เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
    ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต
ภายใต้ กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 
   กลยุทธ์ที่ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 
    กิจกรรม ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     เพ่ือเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตน
จนเป็นวิถีชีวิตซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการลดความโลภอันเป็นต้นเหตุของการทุจริต 
   กลยุทธ์ที่ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญากิจกรรม 
    กิจกรรม ๒.๒ ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) โดย
เน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตวิริยะอุตสาหะ ท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมายอย่างดีที่สุด)และซื่อตรง
ต่อประชาชน 
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    เป้าหมายกิจกรรม 
     ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ พอประมาณ   
มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ด้วยเงื่อนไขความรู้ควบคู่คุณธรรมเพ่ือลดความโลภมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
จนเป็นวิถีชีวิต 
    กิจกรรม ๒.๔ ให้ทุกหน่วยงานของรัฐน ามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับ 
นิติบุคคลในการปูองกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้าพนักงานของ
องค์การระหว่างประเทศมาใช้ 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
      (๑) การปูองกันการรับสินบนต้องเป็นนโยบายส าคัญจากระดับบริหารสูงสุด 
      (๒) การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ 
      (๓) มาตรการปูองกันเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้และเรียก
รับสินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน 
      (๔) ต้องน ามาตรการปูองกันการให้สินบนไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับหน่วยงาน 
      (๕) ต้องมีระบบบัญชีที่ดี 
      (๖) ต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรการ
ปูองกันการรับสินบน (เช่น บุคคลที่มีนิสัยใช้เงินอย่างฟุุมเฟือยหรือมีหนี้สินมากไม่ควรด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจรัฐ) 
      (๗) ต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระท าผิดหรือกรณีมีเหตุ
น่าสงสัย 
      (๘) ต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการปูองกันการรับสินบน
เป็นระยะ 
    กิจกรรม ๒.๕ จัดท ากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ   
ในหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  
อย่างต่อเนื่อง 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     ให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
ได้แก่ 
      (๑) การประเมินความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน 
      (๒) การจัดระบบส ารวจและเฝูาระวังปูองกันคอร์รัปชัน 
      (๓) ระบบการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชันในหน่วยงาน 
(Hazard Report) 
      (๔) การประชุมปูองกันการคอร์รัปชันประจ าเดือน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานต้อง
เป็นประธานในการประชุม 
      (๕) การแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อมีพฤติกรรมส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชัน 
      (๖) ระบบการแจ้งเตือนเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการคอร์รัปชันในหน่วยงาน 
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    กิจกรรม ๒.๖ ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ตามระเบียบที่ ป.ป.ช. ก าหนดเป็นประจ าทุกปี หากไม่ผ่านการประเมิน
ในเกณฑ์ ๘๐% หัวหน้าส่วนราชการ อาจได้รับการพิจารณาย้าย ออกจากต าแหน่ง 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     เพ่ือเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA 
   กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมือ
อาชีพในการเฝูาระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
    กิจกรรม ๓.๑ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอและถือว่า
เป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 
    กิจกรรม ๓.๓ วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    เป้าหมายกิจกรรม 
     วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 ๒.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
  2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   (1) วัตถุประสงค์ 
    ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (2.1) เป้าหมายรวม 
    ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   (2.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
    2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
    3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
   (3) แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
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     ๓.๑.๒ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
   ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
    ๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ      
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
      ๑) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
      ๒) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล
สุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
      ๓) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่ง
การฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
   ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    ๓.๓.๑ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียน
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ 
และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 
    ๓.๓.๒ ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะน า และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
    ๓.๓.๓ พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
    ๓.๓.๖ จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
   ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
    ๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพที่ดี และมีการคัด
กรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้ค าปรึกษา ด้านสุขภาพจิต
ที่เข้าถึงได้ง่าย และก ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    ๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก าลังกาย 
โภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ สิ่งอานวยความสะดวก     
เพ่ือการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
    ๓.๔.๕ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสม
ตามกลุ่มเปูาหมายให้มีการปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ 
   ๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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    ๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการ
แก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่ 
  2.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
   (1) วัตถุประสงค์ 
    ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
   (2.1) เป้าหมายรวม 
    ๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
   (2.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    ๒ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
   (3) แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง 
ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
     ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย    
การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุน
ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือปูองกันไม่ให้ เด็กนักเรียนออก
จากโรงเรียนกลางคัน 
    ๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน
สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดย 
     ๓.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่า
เทียมกันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ        
ที่ชัดเจนเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา 
โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกล
โดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
  2.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
   (1) วัตถุประสงค์ 
    ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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   (2.1) เป้าหมายรวม 
    ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับ     
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่        
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   (2.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    ๓. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพ
แหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
   (3) แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ 
น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
     ๓.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดัน
กฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้
เกิด การลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเร่งก าจัดขยะมูลฝอย 
ตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันการจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับ 
ท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณ
การผลิตขยะ และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการแปรรูป 
ขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กับพ้ืนที่ ผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุม 
การน าเข้า จัดให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ พัฒนา 
ระบบควบคุมการขนส่งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่        
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหาร จัดการขยะ 
โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ ที่เหมาะสม รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
  2.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ  
สู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
   (1) วัตถุประสงค์ 
    ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
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   (2.1) เป้าหมายรวม 
    ๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง         
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ 
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน       
การพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก 
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
   (2.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    ๑. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
   (3) แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ 
     ๓.๑.๑ สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน าแนวทางพระราชด าริ     
ไปเผยแพร่ และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและปูองกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
  2.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (1) วัตถุประสงค์ 
    ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   (2.1) เป้าหมายรวม 
    ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า 
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และ อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้ จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ           
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
   (2.2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   (3.1) แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาท
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หน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย 
     ๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ โดย 
      ๖) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้น า และการปรับปรุงหลักสูตร  
การพัฒนา นักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง 
รวมทั้งให้มีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ 
   (2.2.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   (3.2) แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๕ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต โดย 
     ๓.๕.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
      ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ม  
ในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับ
การปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและ
การรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือ
ผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ๓.๕.๒ ปูองกันการทุจริต 
      ๓) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
  2.3.6 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   (1) วัตถุประสงค์ 
    ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   (2.1) เป้าหมายรวม 
    ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบ     
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ       
สู่ ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี 
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และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ 
ภาคการผลิตและบริการ 
   (2.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    ๑ เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   (3) แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
     ๓.๓.๑ ด้านบุคลากรวิจัย 
      ๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรง
บันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
 
 ๒.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
  (1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1. การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
   (1.1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่  
    รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
   (1.2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
    ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วม และมีความพร้อม
เผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
   (1.3) ตัวช้ีวัด 
    (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
   (1.4) กลยุทธ์ 
    (๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้ มกันและมีขีด
ความสามารถในการเฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
    (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่านิยม
ที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอก
ระบบสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
  (2) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3. การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2.1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่  
    ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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   (2.2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
    สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกปูอง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
   (2.3) ตัวชี้วัด 
    (๒) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (2.4) กลยุทธ์ 
    (๒) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึง
หลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    (๓) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ 
พร้อมทั้งเผยแพร่ ผลการด าเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
  (3) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   (3.1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่  
    นโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และ
นโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
   (3.2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
    การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
   (3.3) ตัวช้ีวัด 
    (๑) ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   (3.4) กลยุทธ์ 
    (๔) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยา
เสพติด เพื่อปูองกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝูาระวังและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
  (4) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 11. การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 
   (4.1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่  
    ๙ : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   (4.2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
    หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   (4.3) ตัวช้ีวัด 
    (๑) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
    (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
   (4.4) กลยุทธ์ 
    (๑) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
    (๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธ    
การทุจริต 
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3. กฎหมาย นโยบาย คําสั่ง และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีมาตราที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
  มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง      
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
  รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ ได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน 
  ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระ
และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 3.2 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 ข้อ ๑ ในค าสั่งนี้ 
  “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทาง
สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี 
  “การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ๑๕ ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล)(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๓)   
หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย 
  “การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่ง  
อย่างใด ซึ่งจ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่างๆ ในการสอนตามลักษณะ 
ความต้องการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
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  “การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก
หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น    
มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 
 ข้อ ๒ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเตรียมการเพ่ือจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี 
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 3.3 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา           
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
  นโยบายที่ ๓ การท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศและเป็นพลเมืองที่ดี   
โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อ   
ที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  นโยบายที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    ๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือ   
ที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่  เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและ
สุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน  และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร   
ทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
    ๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
   ๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
    ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้   
ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูดการคัดเลือกการผลิต     
และพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ 
สร้างวินัย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
    ๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ  และตรงกับความต้องการของประเทศ       
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ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้  รวมถึงมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
   ๘.๓ พัฒนาอาชีวะพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐   
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
ก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม
และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 
รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ   
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
   ๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลก โดยเฉพาะคนไทย      
เพ่ือกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร         
ในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศโดยในระยะแรก
ให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า  
ในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน 
หรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ 
   ๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
    ๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ ที่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร   
ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    ๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ
ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ  
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝุายทั้ งภาครัฐ ภาคการศึกษา 
ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ 
    ๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ        
เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการ 
บูรณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย  สู่การ
เพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
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   ๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
    ๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ บนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน  คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่
จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    ๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย  
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย  ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
อุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
    ๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 
    ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน 
ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย  เพ่ือรองรับ       
การเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในอนาคต 
    ๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์      
ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย    
และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดี       
ทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
   ๘.๗ จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน
เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา  หรือท างาน     
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ไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 
 นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
  นโยบายที่ ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
   โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร  ์โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ          
ในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  สร้างนักวิจัยใหม่   
และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยี  และนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือปูองกันและลดผลกระทบในเชิง
สังคม ความปลอดภัยอาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม       
ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 3.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติยึดหลักการ เปูาหมายและ แนวคิดต่อไปนี้  คือ หลักการจัดการศึกษา ประกอบด้วย                 
๑) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)  2) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) ๓) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม                 
(All for Education) และยึ ดเปู าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)                  
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ระยะ ๒๐ ปี 
  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  พันธกิจ 
    ๑) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา และ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๒) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้ เป็นผู้มีความรู้  คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้                     
ในศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ๓)สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ สังคม
คุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง  
   ๔) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพ่ือการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ
ของก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๐ 
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  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

  ยุทธศาสตร์ ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่ พิ เศษ                  
(พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่ มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเ พ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคาม            
ในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
     1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ     
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
     3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
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    แนวทางการพัฒนา 
     1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
     3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
     2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
     3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้            
ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
     6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
     7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคน        
ทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
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    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร          
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่ง เสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ แหล่ง เร ียนรู ้ และสื ่อ               
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ     
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
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     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.5 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2561 -2564) 
 จากสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561 -
2564) มีรายละเอียดยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
  พันธกิจ 
   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล 
   2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 

การพัฒนาประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ศึกษา 
 เป้าประสงค์หลัก 

  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  

  2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จากการทดสอบระดับชาติ 

  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
  6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้ 

  7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 
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ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
  8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
  10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
  11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี  
  13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์     
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
     ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด วิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์        
ทางการเรียนสูงขึ้น 
   3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
   4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา 
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
   3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต 
สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
   4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 
   5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ          
ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
   4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
   5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
   2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน 
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
   4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ      
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้       
การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
   2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
   3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
   4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
   5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
   6. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
   7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี 
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   8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา 
ถึงปริญญาตร ี
   9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับ 
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 
  กลยุทธ์ 
   1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
   2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
   5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย     
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
   6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
   2. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
   3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15- 17 ปี  
   4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ 
ทางการศึกษา 
   5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
   6. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  กลยุทธ์ 
   1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
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   3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล                
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
   4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
   5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง
ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, 
DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
   3. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ
ไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ        
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็น เอกภาพเป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
   3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
   4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ          
จัดการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใสและ
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
   2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
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   3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
   4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
   5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
  กลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น               
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
   2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
   3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความ    
เหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
   6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 3.6 นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 หลักการตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ    
คนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุน     
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับ   
การพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการ        
จึงก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
ทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่ งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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  3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้ งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 จุดเน้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
   - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง     
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
   - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
   - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
   - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
  1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
   - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้ เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
   - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
   - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands-on Experience) 
เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
   - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
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  - เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
  - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อการเรียนการสอนในพ้ืนที่ ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษา
ที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วนเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2563 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - เสริมสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม          
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อม ให้สามารถอาชีพ และ
สร้างรายได ้
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
  - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
  - สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
  - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
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  - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางมา
ใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1)  งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มี
ความซ้ าซ้อน 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 
 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน
ในเชิงพ้ืนที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน 
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่
ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้ด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน (ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562) 
 3.7 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) (เดือนกันยายน  
  พ.ศ. 2558-สิงหาคม พ.ศ. 2573) 
 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นวาระการพัฒนา
ภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 193 
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้น า เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก 15 ปีข้างหน้า โดยมีเปูาหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
  1. ขจัดความยากจน  
   SDGs มีเปูาหมายที่จะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573  
  2. ขจัดความหิวโหย 
   “ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน” 
  3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
   “รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ”   
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  4. การศึกษาที่เท่าเทียม 
   “รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน” 
  5. ความเท่าเทียมทางเพศ 
   “บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง” 
  6. การจัดการน้ าและสุขาภิบาล 
   “รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน” 
  7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
   “รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย” 
  8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   “ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า” 
  9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
   “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม” 
  10. ลดความเหลื่อมล้ า 
   “ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ” 
  11. เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
   “ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
  12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
   “รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน” 
  13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   “ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ” 
  14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
   “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
  15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
   “ปกปูอง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน” 
  16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
   “ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
  17. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   “สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 เป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้เปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  (Millennium 
Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ       
และหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่  
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  1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการ
แต่งตั้งคณะท างานต่างๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเปูาหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักใน เป้าหมายที่  4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม           
และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 10 เปูาประสงค์ โดยมี 2 เปูาประสงค์
ที่ถูกจัดล าดับให้อยู่ในเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีส าคัญ 30 ล าดับแรก ได้แก่ 
  เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ  ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 3.8 นโยบายสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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  3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีมีที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.9. นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ตัวช้ีวัด ของ สพม. เขต 40  
 นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้น านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ 
“ส านักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ   
การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม    
  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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  4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ  
  5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 
  1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี  
  2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่ อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ     
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
  4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
  5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ 
  6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการ         
มีความพึงพอใจ   
 กลยุทธ์ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 นโยบาย/จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
   จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงาน
บริหารทั่วไป สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สง่เสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
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   ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สง่เสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 4 สง่เสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 5 สง่เสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ      
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง 
   ตัวชี้ วัดที่ 2 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ       
งานงบประมาณงานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
    ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
   ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการ
บริหารงาน” 
    ประเด็นการพิจารณา การสรา้งหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
   ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการ
บริหารจัดการศึกษา 
    ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
   จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
   จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตาม
สมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และ จิตวิญญาณความเป็นครู 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
   ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละ ๘๐ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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   จุดเน้นที่ 8  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหารจัดการ 
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 กลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริม 
สนับสนุน คุณภาพการศึกษา 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40       
มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   ตัวชี้ วัดที่  16 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ  Active 
Learning  
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
   ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้” 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูน านวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
   ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
   จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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   ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สรา้งโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ที่หลากหลาย 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
  นโยบายที ่3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
   จุดเน้นที่ 12 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
   ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียน    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
   ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ก าหนด        
ในระดับดีข้ึนไป 
   ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียน    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
    ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
   ตัวช้ีวัดที ่30 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ในระดับดีข้ึนไป 
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   ตัวช้ีวัดที่ 31 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน การ
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผล   
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
   ตัวช้ีวัดที่ 33 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมขึ้น มีจ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จาก    
ปีการศึกษาท่ีผ่าน 
   ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผล    
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
    ประเด็นการพิจารณาที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวช้ีวัดที่ 35 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียน 
   ตัวช้ีวัดที่ 36 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารภาษา ที่ 3 ในระดับดีข้ึนไป 
   ตัวชี้วัดที่ 37 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
    ประเด็นการพิจารณาที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน 
Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 
   ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
กลุ่มรายวิชาวิทยาการค านวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดที่ 40 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน 
Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
   จุดเน้นที่ 13 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะ ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ตัวช้ีวัดที่ 42 ร้อยละ ๘๐  ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และ 
การมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะ      
ที่จ าเป็นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) และมีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแข่งขัน 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะ
พ้ืนฐานอาชีพและการมีงานท า 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถ
ค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
   ตัวช้ีวัดที่ 44 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถ
ค้นพบตนเองมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
   จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม สามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
    ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 
   ตัวช้ีวัดที่ 47 ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 
   ตัวชี้วัดที่ 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 140 
 

บทที่ 3  
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 
3.1 กรอบวงเงินงบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ประมาณการ การได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงบประมาณอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการบริหารส านักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
และบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จึงได้จัดท าประมาณการ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.1.๑ งบบริหารจัดการเขตพื้นที่  
  เป็นงบด าเนินงานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 3,000,000 บาท 
ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   

      1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 500,000 

      1.2 ค่าตอบแทนพนักงาน/ลูกจ้าง/ประกันสังคม 1,392,000 

      1.3 ค่าวัสดุส านักงาน 250,000 

      1.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 154,000 

      1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 154,000 

      1.6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 

2 ค่าสาธารณูปโภค 300,000 

รวมงบประมาณงบบริหารจัดการเขตพื้นที่ 3,000,000 
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 3.1.2 งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ก าหนดกลยุทธ์ เปูาหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ โดยได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดดังกล่าว ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จึงได้จัดท าประมาณการงบประมาณในส่วนของงบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งสิ้น 5,896,580 บาท โดยจ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 31  แสดงงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
  

ลําดับที่ กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 6 545,380 
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 8 2,494,709 
3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 13 1,332,701 

4 
สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 

5 100,600 

5 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3 126,520 

6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 16 1,296,670 
รวมงบประมาณ 51 5,896,580  
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 3.2 ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัด และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กลยุทธ์ที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 
1. การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริม
โรงเรียนให้บริหารจัด
การศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

9. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการบริหาร
จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
10. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการบริหาร
จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

44,550 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
 

สพม.40 
 

สพม.40 
 
 

นิเทศฯ 
 

นิเทศฯ 
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กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 

1. การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

จุดเน้นที่ ๑5 เพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนให้มี
ทักษะในการ
ด ารงชีวิต 

45. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการ    
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
46. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการ      
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
47. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีความพร้อม
สามารถรับมือกบัภยัคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภยัจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรพัย์สิน
การค้ามนุษยอ์าชญากรรมไซเบอร์และภยัพิบัติ
ต่างๆ 
48. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจและมี
ความพร้อมสามารถรับมือกบัภยัคุกคามทุกรปูแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก ่ภยัจากยาเสพติด 
ความรุนแรงการคุกคาม ในชวีิตและทรพัย์สิน
การค้ามนุษยอ์าชญากรรมไซเบอร์และภยัพิบัติ
ต่างๆระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ตา้นภัยยาเสพติด 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER 
ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) โครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา,โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมขุประจ าปี 
2564 ระบบรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา http://nispa.nccd.go.th, การใช้ระบบ 
CATAS System www.catas.in.th (ระบบดูแลและ
ติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา) การรายงาน
ข้อมูลก าลังพล (ขั้นกรณีพิเศษ) 
- โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และ
อบายมขุ 
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
2564 
- โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาวะผู้น า (สภา
นักเรียน) ประจ าปี 2564 
- โครงการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี 
2564 
- โครงการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้
ชุดโครงการจัดการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา 
- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 

312,000 
85,000 

 
15,000 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

68,830 
 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
 

สพฐ. 
สพฐ. 

 
สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. 
 

สพม.40 
 
 

สพม.40 
 

สพม.40 
 

สพฐ. 
 
 

สพม.40 
 
 

ส่งเสริมฯ 
ส่งเสริมฯ 

 
ส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมฯ 
 

อ านวยการ 
 
 

ส่งเสริมฯ 
 

ส่งเสริมฯ 
 

ส่งเสริมฯ 
 
 

นิเทศฯ 
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กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 

1. การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

จุดเน้นที่ ๑5 เพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนให้มี
ทักษะในการ
ด ารงชีวิต 
(ต่อ) 

45. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการ    
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
46. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการ      
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
47. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีความพร้อม
สามารถรับมือกบัภยัคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภยัจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรพัย์สิน
การค้ามนุษยอ์าชญากรรมไซเบอร์และภยัพิบัติ
ต่างๆ 
48. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจและมี
ความพร้อมสามารถรับมือกบัภยัคุกคามทุกรปูแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก ่ภยัจากยาเสพติด 
ความรุนแรงการคุกคาม ในชวีิตและทรพัย์สิน
การค้ามนุษยอ์าชญากรรมไซเบอร์และภยัพิบัติ
ต่างๆระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการการดูแลช่วยเหลอืและติดตามนักเรียนตาม
ระบบการดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนโดยนกัจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2564 
- โครงการลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “ศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน”์ 
- โครงการการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพือ่รับรางวัลระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนและ
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 
2564 
- โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจา้หน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา ประจ าปี 2564 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอน
วิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีการศึกษา 
2564 
- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 
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รวม 545,380   

 
 หมายเหตุ  โครงการที่ตอบได้หลายตัวชี้วัด จะใส่งบประมาณในตัวชี้วัดหลักของโครงการนั้น 
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  กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 
2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 12 เพิ่ม
และยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน
ทุกระดับชั้น 
ประเด็นการ
พิจารณาที่ 1 
นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

23. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่ม
และยกระดบัให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
24. ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
25. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่ม
และยกระดบัให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป 

- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
- โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
- โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
- โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปกีารศึกษา 2564 
- โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 
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2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 12 เพิ่ม
และยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน
ทุกระดับชั้น 
ประเด็นการ
พิจารณาที่ 2 
นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เป็นไป
ตามมาตรฐานตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) 

26. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่ม
และยกระดบัให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
27. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ก าหนดใน
ระดับดีขึ้นไป 
28. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่ม
และยกระดบัให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป 

- โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาวะผู้น า (สภา
นักเรียน) ประจ าปี 2564 
- โครงการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี 
2564 
- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 
- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
- โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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14,400 
 

16,000 
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2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 12 เพิ่ม
และยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน
ทุกระดับชั้น 
ประเด็นการ
พิจารณาที่ 3 
นักเรียนมีการอา่น 
คิดวิเคราะห์และการ
เขียนเป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) 

29. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่ม
และยกระดบัการอา่น การคิดวิเคราะห ์และ
เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
30. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผล
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขยีนเปน็ไปตาม
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ในระดับดีขึ้นไป 
31. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่ม
และยกระดบัการอา่น การคิดวิเคราะห ์และ
เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
- โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

โครงการนี้ตอบ
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2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 12 เพิ่ม
และยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน
ทุกระดับชั้น 
ประเด็นการ
พิจารณาที่ 4 
นักเรียนมีผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น 

32. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการ
เพิ่มและยกระดบัผลการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
33. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขัน้พื้นฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชา
เพิ่มขึ้น มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี
การศึกษาที่ผา่น 
34. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการ
เพิ่มและยกระดบัผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดบั
คุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
- โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
- โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-
NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ประจ าปกีารศึกษา 2564 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 
706,874 

 

สพม.40 
 
 
 
 

สพม.40 
 

สถาบันทดสอบฯ 
 

นิเทศฯ 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
 

นิเทศฯ 
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กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 
2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 12 เพิ่ม
และยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน
ทุกระดับชั้น 
ประเด็นการ
พิจารณาที่ 5 
นักเรียนมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสื่อสารภาษาที ่3 

35. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการ
เพิ่มและยกระดบัทักษะสือ่สารภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน 
36. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และสือ่สารภาษา ที่ 3 ใน
ระดับดีขึ้นไป 
37. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการ
เพิ่มและยกระดบัทักษะสือ่สารภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 

- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
 

สพม.40 
 
 
 
 

สพม.40 
 

นิเทศฯ 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
 

 

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 12 เพิ่ม
และยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน
ทุกระดับชั้น 
ประเด็นการ
พิจารณาที่ 6 
นักเรียนที่มีทักษะ
ด้าน Digital 
Literacy ที่มีการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

38. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมกีารด าเนินการเพิม่
และยกระดับทักษะดา้น Digital Literacy ที่มีการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธภิาพของนักเรียน 
39. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการ
ค านวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
40. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพิ่ม
และยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธภิาพของนักเรียน ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
 

สพม.40 
 
 
 
 

สพม.40 
 

นิเทศฯ 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
 
 

รวม 2,494,709   
 

 หมายเหตุ  โครงการที่ตอบได้หลายตัวชี้วัด จะใส่งบประมาณในตัวชี้วัดหลักของโครงการนั้น 
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  กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 

3. พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

จุดเน้นที่ ๖ ส่งเสริม 
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 

11. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
12. ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 

- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
โรงเรียนในสังกัด สพม.40 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 

สพม.40 
 

ICT 
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กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 

3. พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม 
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ
เช่ียวชาญตาม
สมรรถนะ มาตรฐาน 
และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

13. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และจิตวิญญาณความเป็นครู 
14. ร้อยละ ๘๐ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริม
พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
40 ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพีระดบั
คุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพือ่รับรางวัลระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนและ
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 
2564 
- โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจา้หน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา ประจ าปี 2564 
- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- โครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอน
วิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีการศึกษา 
2564 
- โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

36,000 
 
 
 

96,400 
 

97,831 
47,000 

 
50,000 

 
 

98,240 
 

67,280 
 
 

207,150 
 
 
 
 

5,000 
30,050 

 
110,750 
 

สพฐ. 
 
 
 

สพม.40 
 

สพม.40 
สพฐ 

 
สพฐ. 
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สพม.40 
 
 
 
 

สพฐ. 
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สพม.40 

 

ส่งเสริมฯ 
 
 
 

ส่งเสริมฯ 
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นิเทศฯ 
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นิเทศฯ 
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กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 

3. พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม 
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ
เช่ียวชาญตาม
สมรรถนะ มาตรฐาน 
และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
(ต่อ) 

13. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และจิตวิญญาณความเป็นครู 
14. ร้อยละ ๘๐ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริม
พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
40 ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพีระดบั
คุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
 
- โครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาองค์กร (OD: 
Organization Development) 
- โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
คุณค่าชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าป ี2564 
- โครงการพัฒนาคุณธรรมและวินัยใหก้บัข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๐ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเจ้าหนา้ที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 

สพม.40 
 
 

สพม.40 
 

สพม.40 
 

สพม.40 
 
 

สพม.40 
 
 

สพม.40 
 

นิเทศฯ 
 
 

พัฒนาฯ 
 

พัฒนาฯ 
 

พัฒนาฯ 
 
 

กฎหมายฯ 
 
 

การเงินฯ 
 

3. พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริม
และพัฒนาให้ครู
จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active 
Learning 

17. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active Learning ของครูและจัดการ
เรียนรู้ด้วยวธิีการ Active Learning 
18. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active Learning ของครูและจัดการ
เรียนรู้ด้วยวธิีการ Active Learning ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา” 
- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
- โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
 
 

16,000 

สพฐ. 
 

สพม.40 
 

สพม.40 
 
 
 
 

สพฐ. 

นิเทศฯ 
 

นิเทศฯ 
 

นิเทศฯ 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
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กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 

3. พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริม
และพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้“๑ ครู ๑ 
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู”้ 

19. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “๑ 
ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู”้ 
20. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู”้
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา” 
- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

85,800 
 

385,200 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 

สพฐ. 
 

สพม.40 
 

สพม.40 
 

 

นิเทศฯ 
 

นิเทศฯ 
 

นิเทศฯ 
 

3. พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

จุดเน้นที่ ๑1 ส่งเสริม
และพัฒนาให้ครูใช้
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

21. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
22. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
โรงเรียนในสังกัด สพม.40 
- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
 

สพม.40 
 

สพม.40 
 

 

ICT 
 

นิเทศฯ 
 
 

รวม 1,332,701   

 
 หมายเหตุ  โครงการที่ตอบได้หลายตัวชี้วัด จะใส่งบประมาณในตัวชี้วัดหลักของโครงการนั้น 
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  กลยุทธ์ที่ 4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 
4. สร้างโอกาสและ
ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

จุดเน้นที่ 14 เพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนให้
สามารถค้นพบตนเอง 
มีทักษะพื้นฐานอาชีพ 
และการมีงานท ามี
ความพร้อมในการ
แข่งขัน 

43. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มี
ทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท ามคีวาม
พร้อมในการแข่งขัน 
44. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมี
ทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท ามคีวาม
พร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้
ชุดโครงการจัดการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา 
- โครงการการดูแลช่วยเหลอืและติดตามนักเรียนตาม
ระบบการดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนโดยนกัจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2564 
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
โรงเรียนในสังกัด สพม.40 
- โครงการลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “ศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน”์ 
- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 
- โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

15,000 
 
 

7,000 
 
 

43,050 
 

30,550 
 

5,000 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 
 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 
 

สพม.40 
 

สพฐ. 
 

สพม.40 
 
 
 
 

สพฐ. 
 

สพฐ. 

ส่งเสริมฯ 
 
 

ส่งเสริมฯ 
 
 

ส่งเสริมฯ 
 

ICT 
 

ส่งเสริมฯ 
 

นิเทศฯ 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
 

ส่งเสริมฯ 

รวม 100,600   
 

 หมายเหตุ  โครงการที่ตอบได้หลายตัวชี้วัด จะใส่งบประมาณในตัวชี้วัดหลักของโครงการนั้น 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 154 
 

  กลยุทธ์ที่ 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 
5. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

จุดเน้นที่ ๑3 เพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนให้
เป็นผู้มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

41. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
42. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพนกัเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School) ปี 
2564 
- โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- โครงการศึกษาดูงานตามหลักการปุา 3 อยา่ง ประโยชน์ 
4 อยา่ง ของเจ้าหนา้ที่กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
- โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

20,000 
 

15,600 
90,920 

 
 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 

สพฐ. 
 

สพม.40 
สพม.40 

 
 
 

สพม.40 
 

ส่งเสริมฯ 
 

อ านวยการ 
อ านวยการ 

 
 
 

นิเทศฯ 

รวม 126,520   
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  กลยุทธ์ที่ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ ์สพม.40 จุดเน้น สพม.40 ตัวชี้วัด สพม.40 โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ ๑ ส่งเสริม
การพัฒนางาน
วิชาการ งาน
งบประมาณ งาน
บริหารบุคคล และงาน
บริหารทั่วไป สู่ระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการ
พัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
2. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนนิการ
พัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณงานบริหาร
บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 
- โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้สู่การพัฒนางานอยา่งมี
คุณภาพ 
- โครงการพบปะเพื่อนคร ู
 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเจ้าหนา้ที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจัดตั้งงบประมาณ ปี 
2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
- โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
- โครงการนิเทศ ติดตาม นโยบายและจดุเน้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ปี
การศึกษา 2563 
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อ านวยการ 
 

การเงินฯ 
 
 

นโยบายและ
แผน 
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6. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ ๒ : ส่งเสริม
ให้โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สังคม 

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลกัสูตร
สถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
4. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา 
ปรับปรุง และบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชนสังคม ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 

- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
- โครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 

 

สพม.40 
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นิเทศฯ 
 

นิเทศฯ 
 

6. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ ๓ ส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม
การบริหาร “๑ 
โรงเรียน ๑ 
นวัตกรรมการ
บริหารงาน” 

5. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการ
สร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
6. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการ
สร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 
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6. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ ๔ ส่งเสริม
การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือการบริหารจัด
การศึกษา 

7. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมอืการบริหารจัดการศึกษา 
8. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริม
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาดว้ยเครือข่าย
ความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

โครงการนี้ตอบ
หลายตัวชีว้ัด 
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6. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ 8  
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
มีระบบบริหารจัดการ 
การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

15. ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหารจัดการตาม
มาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที ่
16.ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 
- โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้สู่การพัฒนางานอยา่งมี
คุณภาพ 
- โครงการพบปะเพื่อนคร ู
- โครงการประกาศเจตจ านงสุจริตการปอูงกันและต่อต้าน
การทุจริตของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
- โครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาองค์กร (OD: 
Organization Development) 
- โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
คุณค่าชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าป ี2564 
- โครงการพัฒนาคุณธรรมและวินัยใหก้บัข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๐ 
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big 
Data) 
- โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน 
การบัญชีและพัสดุ และการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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6. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ 8  
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
มีระบบบริหารจัดการ 
การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
(ต่อ) 

15. ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหารจัดการตาม
มาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที ่
16.ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเจ้าหนา้ที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสพม.40 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจัดตั้งงบประมาณ ปี 
2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
- โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 
- โครงการศึกษาดูงานตามหลักการปุา 3 อยา่ง ประโยชน์ 
4 อยา่ง ของเจ้าหนา้ที่กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

94,600 
 
 

28,900 
 

14,075 
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 หมายเหตุ  โครงการที่ตอบได้หลายตัวชี้วัด จะใส่งบประมาณในตัวชี้วัดหลักของโครงการนั้น 
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 3.3 ปฏิทินการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กลยุทธ์ที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

ที่ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด             312,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เป็น

หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
            85,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา,โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุขประจ าปี 2564 ระบบ
รายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพตดิในสถานศึกษา 
http://nispa.nccd.go.th, การใช้ระบบ CATAS System 
www.catas.in.th (ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา) การรายงานข้อมูลก าลังพล (ขั้นกรณีพิเศษ) 

            15,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

4 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
อบายมขุ 

            20,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 

            68,830 สพม.40 อ านวยการ 

6 โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

            44,550 สพม.40 นิเทศฯ 

  รวม 545,380   
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  กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

ที่ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาวะผู้น า (สภานกัเรียน) 

ประจ าป ี2564 
            70,120 สพม.40 ส่งเสริมฯ 

2 โครงการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี 
2564 

            14,400 สพม.40 ส่งเสริมฯ 

3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 

            16,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

4 โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

            10,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

5 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เขา้ศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่
เรียน) 

            15,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

6 โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปกีารศึกษา 2564 

            1,599,420 สพฐ. นิเทศฯ 

7 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

            62,895 สพม.40 นิเทศฯ 

8 โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจ าปี
การศึกษา 2564 

            706,874 สถาบัน
ทดสอบฯ 

นิเทศฯ 

  รวม 2,494,709   
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  กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที่ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

เพื่อรับรางวัลระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนและครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 

            36,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

2 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจา้หน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2564 

            96,400 สพม.40 ส่งเสริมฯ 

3 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล             97,831 สพม.40 นิเทศฯ 
4 โครงการการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
            85,800 สพฐ. นิเทศฯ 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา” 

            385,200 สพม.40 นิเทศฯ 

6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             47,000 สพฐ. นิเทศฯ 
7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลใน

สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

            50,000 สพฐ. นิเทศฯ 

8 โครงการการพัฒนาหลกัสูตรท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการ
สร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

            98,240 สพม.40 นิเทศฯ 

9 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

            67,280 สพม.40 นิเทศฯ 

10 โครงการการพัฒนาการศกึษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชี้วัด ในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศกึษา 2564 

            207,150 สพม.40 นิเทศฯ 
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  กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชา

เพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
            5,000 

30,050 
สพฐ. 

สพม.40 
นิเทศฯ 

12 โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             110,750 สพม.40 นิเทศฯ 
13 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
            16,000 สพฐ. นิเทศฯ 

  รวม 1,332,701   
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  กลยุทธ์ที่ 4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

ที่ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุด

โครงการจัดการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เง่ือนไขในสถานศึกษา 

            15,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

2 โครงการการดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียนตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยนกัจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่
การศึกษา 

            7,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ประจ าป ี2564 

            43,050 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงโรงเรียน
ในสังกัด สพม.40 

            30,550 สพม.40 ICT 

5 โครงการลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน”์ 

            5,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

  รวม 100,600   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 165 
 

 
  กลยุทธ์ที่ 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School) ปี 

2564 
            20,000 สพฐ. ส่งเสริมฯ 

2 โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม             15,600 สพม.40 อ านวยการ 
3 โครงการศึกษาดูงานตามหลักการปาุ 3 อย่าง ประโยชน ์4 

อย่าง ของเจ้าหน้าทีก่ลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

            90,920 สพม.40 อ านวยการ 

  รวม 126,520   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 166 
 

 
  กลยุทธ์ที่ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

ที่ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิ่มประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน 
            30,560 สพม.40 ส่งเสริมฯ 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหแ์ละตรวจสอบความ
ถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 

            43,000 สพม.40 ส่งเสริมฯ 

3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ             177,130 สพม.40 อ านวยการ 
4 โครงการพบปะเพื่อนคร ู             78,825 สพม.40 อ านวยการ 
5 โครงการประกาศเจตจ านงสุจริตการปูองกันและต่อต้านการ

ทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
            4,290 สพม.40 อ านวยการ 

6 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์             20,000  สพม.40 อ านวยการ 
7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา             270,000 สพม.40 พัฒนาฯ 
8 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD: 

Organization Development) 
            247,000 สพม.40 พัฒนาฯ 

9 โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณค่า
ชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าป ี
2564 

            86,390 สพม.40 พัฒนาฯ 

10 โครงการพัฒนาคุณธรรมและวินัยให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

            33,250 สพม.40 กฎหมายฯ 
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  กลยุทธ์ที่ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data)             103,900 สพม.40 ICT 
12 โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน 

การบัญชีและพัสดุ และการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

            15,000 สพม.40 ตรวจสอบ
ภายใน 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีก่ารเงินและเจ้าหน้าที่
พัสดุระดับสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

            94,600 สพม.40 การเงินฯ 

14 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติราชการของสพม.40 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

            28,900 สพม.40 นโยบายและ
แผน 

15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณ ปี 
2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

            14,075 สพม.40 นโยบายและ
แผน 

16 โครงการนิเทศ ติดตาม นโยบายและจุดเน้น เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบตัิ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ปกีารศึกษา 2563 

            49,750 สพม.40 นิเทศฯ 

  รวม 1,296,670   
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 3.4 วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กลยุทธ์ที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
1 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี 

ต้านภัยยาเสพติด 
(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตระหนักถึงโทษและพิษภยัของยา
เสพติด และเป็นแนวรว่มในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
สถานศึกษาและชุมชน 
(2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับยาเสพ
ติดและเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
(3) เพื่อพัฒนา/เสริมสร้าง
เครอืข่ายเยาวชนต้านภยัยาเสพติด 
(4) เพื่อให้สถานศึกษาจัดตั้งหนว่ย
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษาได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
(5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน มีน้ าใจ มีความ
กตัญญู กตเวที มจีิตอาสา 
(6) เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือทักษะใน
การปูองกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด และสามารถ  น าความรู้
ที่ได้รับไปขยายผลให้กับนกัเรียนใน
โรงเรียนและผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ 
ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้าน
ภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 397 คน ดังนี้ 
(1) ตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 จ านวน 39 โรงเรียน ๆละ 8 
คน รวม 312 คน 
(2) ครูและผู้รับผิดชอบโครงการ 
รวม 80 คน 
(3) วิทยากร จ านวน 5 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพ
ติด รู้จักการปอูงกันตนเอง       
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และ
สามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมี
ความสุข 

ฝึกอบรมตามโครงการและ
โรงเรียนด าเนินการจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ต้านยาเสพติดในโรงเรียน 
จัดอบรมเข้าค่ายลกูเสือ 
เนตรนารี ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีที่ 2 ใหก้ับนักเรียนใน
สังกัด 39 แห่ง จ านวน 3 
วัน 2 คืน 

ร้อยละ 90 ของลูกเสือ เนตร
นารทีี่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกบัยาเสพติด 
การอยู่รว่มกันอย่างมีความสขุ
ในการต้านภยัจากยาเสพติด 
การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยา
เสพติด การปูองกันภัยยาเสพ
ติด การดูแลเยยีวยาช่วยเหลือ
ผู้เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด การ
ชุมนุมรอบกองไฟ การจัดท า
โครงการ/โครงงาน และ
ภารกิจลกูเสือต้านภยัยาเสพ
ติด เพื่อให้ลูกเสือมีความเขา้ใจ 
ตระหนักถึงโทษและพิษภยัของ
ยาเสพติดและมีทักษะในการ
ปูองกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ธ.ค. 2563- 
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย 
TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่ง
โดยไม่พึ่งยาเสพติด 

(1) เพื่อให้สมาชกิชมรมตระหนัก
ถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติด
ทุกประเภทและสามารถปอูงกัน
ตนเองได้ 
(2) เพื่อให้สมาชกิชมรมได้
แสดงออกตามความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ 
(3) เพื่อให้สมาชกิชมรมมีภาวะ
ผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิดริเร่ิม 
และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงาน
ของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
(4) เพื่อสร้างเครือข่ายชมรม TO 
BE NUMBER ONE 
 

เชิงปริมาณ 
(1) นักเรียนแกนน าโครงการ 
จ านวน 39 โรงเรียนๆ ละ 3 คน 
และครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 39 
โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 156 
คน 
(2) ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) สมาชิกชมรมมีความตระหนัก
ถึงโทษของอบายมุขและยาเสพ
ติดทุกประเภทและสามารถ
ปูองกันตนเองได้ในระดับดี 
(2) สมาชิกชมรมกลา้คิด กล้าท า 
กล้าแสดงออก ตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ               
ในระดับดี 
(3) สมาชิกชมรมสามารถ
แก้ปัญหา คิดริเร่ิม และ
สร้างสรรค์การน าเสนอผลงาน
ของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
(4) สมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE พึงพอใจใน
กิจกรรมของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่
พึ่งยาเสพติด ในระดับมาก 

จัดกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE CAMP
ส าหรับนักเรียนในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40ทุก
โรงเรียน  โรงเรียนละ  3  
คน ครูผู้รับผิดชอบ 1 คน 
และผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดค่าย
เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 

ด้านผลผลิต (Output) 
(1) นักเรียนในเขต  สพม.40  
ทุกโรงเรียนเป็นสมาชิกชมรม 
TO BE NUMBER ONE 
(2) มีเครือข่ายชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทั้ง 39 
โรงเรียนมัธยมในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
(3) มีการด าเนินกจิกรรมตาม
หลัก 3 ก. 3 ยุทธศาสตร์ทุก
โรงเรียน 
ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
(1) มีการจัดตั้งชมรม TO BE 
NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา ร้อยละ 80 % 
(2) มีแนวทางในการจัด
กิจกรรมของชมรม TO BE 
NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา ร้อยละ 80 % 
(3) มีการจัดกิจกรรมปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ร้อยละ 80 % 

ก.พ. 2564- 
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา,โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข
ประจ าป ี2564 ระบบรายงานผล
การด าเนินงานด้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
http://nispa.nccd.go.th, การใช้
ระบบ CATAS System 
www.catas.in.th (ระบบดูแลและ
ติดตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา) การรายงานข้อมูล
ก าลังพล (ขั้นกรณีพิเศษ) 

(1) เพื่อประชุมชี้แจง สร้างความ
เข้าใจ และบูรณาการการท างานให้
สอดคล้องกับ ศอ.ปส.จ.พช. และ
หน่วยงานต้นสังกัด ใหก้ับ
ผู้รับผิดชอบงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
(2) ครูผู้รับผิดชอบ สามารถจัด
กิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
สถานศึกษาให้ครอบคลุม น า
แนวทางการขับเคลื่อน ไปบูรณา
การได้กับทุกกจิกรรม 
(3) สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง มีแผนการขับ
เคลื่อนที่เป็นปัจจุบัน สามารถ
รายงานผลการด าเนินงานด้านยา
เสพติดในสถานศึกษา เพื่อรายงาน
ในระบบ ศพส. และเป็นไป
แนวทางเดียวกัน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด 
โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 39 
คน และเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 10 รวม 49 คน 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัด สามารถ
บูรณาการการบรหิารจัดการ
ข้อมูล เพื่อรายงานในระบบ
รายงานผลการด าเนินงานด้านยา
เสพติด (ศพส.) ได้ครบทุก
กิจกรรม ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติด้าน
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ,
ระบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน ด้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
http://nispa.nccd.go.th 
ครูผู้รับผิดชอบและ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง จ านวน 
49 คน จ านวน 1 วัน 

(1) ครูเข้าใจแนวทางการ
รายงานผลการจัดกิจกรรมได้
ครบถ้วนและถูกตอ้ง 100 % 
(2) สถานศึกษาที่เข้าใจ
บทบาทหน้าที ่เกี่ยวกบัการ
รายงานยาเสพติดและรายงาน
ผลได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
100 % 

ก.ย. 2564 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 

4 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมขุ 

(1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัด เป็นโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์และ
อบายมขุ 
(2) เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพ มี
ความรู้ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการท าให้โรงเรียนปลอดบหุรี่ 
แอลกอฮอล์และอบายมุข 
(3) 3 ส่งเสริม สนับสนุนการ จัด
กิจกรรมรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล ์และให้
นักเรียนใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ โดยการท ากิจกรรมตาม
ความสนใจของตนเอง ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 
 

เชิงปริมาณ 
ครู/ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพ
ติด ในโรงเรียนในสังกัด สพม.40 
โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 39 
โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 
49 คน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
แอลกอฮอล์และอบายมุข/ชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ พึงพอใจ
ต่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ และ
ห่างไกลจากปญัหายาเสพติด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้         ผล
การด าเนินงานโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์ในรอบปีที่ผ่าน
มา และแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์

(1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัด ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
(2) ร้อยละ 90 ครู/
ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด 
เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานและการพัฒนา
นวัตกรรมบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์
(3) สพม. 40 มีฐานข้อมูลใน
การส่งเสริมแก้ไขปัญหาด้านยา
เสพติด เหล้า บุหรี่ ใน
สถานศึกษา ครบ 100% 

ก.ย. 2564 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2564 

เพื่อแสดงความจงรักภกัดี และ
ส านักในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
แสดงถึงความจงรักภักดี                         
และมีความส านกึในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั 

(1) ประดับพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พร้อมเครือ่งราช
สักการะ ประดับธงชาต ิธง
อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
และประดับผ้าระบายสีเหลือง 
และผ้าระบายสีขาว บรเิวณ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
(2) จัดสถานที่ลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล พรอ้มประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมเครือ่งราชสักการะ 
ประดับธงชาติ ธงอกัษรพระ
ปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับ
ผ้าระบายสีเหลือง และผ้า
ระบายสีขาว บรเิวณส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 40 
(3) จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว เนือ่งในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2564 
(4) จิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  
(ท าความสะอาดบรเิวณรอบ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 40) 

(1) การประดับพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อม
เครื่องราชสัการะ ประดับธงชาติ ธง
อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และ
ประดับผ้าสีเหลือง และผ้าระบายสี
ขาว บริเวณด้านหน้าส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
(2) สถานที่ลงนามถวายพระพรชัย
มงคล พร้อมประดับพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมเครื่องราชสัการะ ประดับธง
ชาติ ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
และประดับผ้าระบายสีเหลือง และ
ผ้าระเบายมีขาว บริเวณส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 
(3) ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปูาหมาย
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
(4) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2563 
(5) ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2563 
(6) การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ 
บ าเพ็ญประโยชน์ (ท าความสะอาด
บริเวณโดยรอบส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40) 
(7) ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญ
ประโยชน์ (ท าความสะอาดบริเวณ
โดยรอบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40) 

ก.ค. 2564 อ านวยการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
6 โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

(1) เพื่อให้โรงเรียนจัดการบริหาร
การศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(2) เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(3) เพื่อขยายหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน
เครือข่าย 
(4) เพื่อให้ชุมชนเข้ามีสว่นร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชวีิตอยู่อยา่ง
พอเพียง 
 

เชิงปริมาณ 
(1) ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ านวน 15 คน 
(2) กิจกรรมประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาจ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิถีชวีิต
อยู่อย่างพอเพยีง 
(2) นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและ
มีความสุข 
(3) โรงเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

(1) ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
(2) ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน 
โรงเรียนในสังกัด      เข้ารับ
การประเมินศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
(4) ด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
(5) สรุปผลการด าเนินงาน
และรายงานผล 

(1) ร้อยละ 100ของนักเรียน 
ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษามวีิถีชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง 
(2) ร้อยละ80โรงเรียนจัดการ
บริหารการศึกษาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยชุมชนเข้ามีส่วนรว่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชวีิตอยู่
อย่างพอเพยีงและขยายหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่โรงเรียนเครือข่าย 
(3) ร้อยละ80ของโรงเรียนที่
ส่งการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
 

ม.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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  กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ค่ายภาวะผู้น า (สภานักเรียน) 
ประจ าป ี2564 

(1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนน า
สภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิง
บูรณาการในการขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะ
น าสู่การพัฒนาประเทศและ
ประชาธิปไตยใหย้ั่งยืน 
(2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนน า
สภานักเรียนแต่ละโรงเรียน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ท างานของสภานกัเรียนระหว่างกัน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนแกนน าสภานกัเรียน 
จ านวน 2 คน/โรงเรียน ครูที่
ปรึกษา จ านวน 1 คน/โรงเรียน 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 40 จ านวน 39 โรงเรียน 
และผูท้ี่เกี่ยวข้อง จ านวน 13 คน 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 130 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนแกนน าสภานกัเรียนได้รับ
องค์ความรู้เพิ่มขึ้น สามารถน าไป
ขับเคลื่อนประชาธิปไตยใน
โรงเรียนอันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศ และน าประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 
 

อบรมค่ายภาวะผู้น า (สภา
นักเรียน) จัดเข้าค่าย
นักเรียนแกนน าสภานกัเรียน 
จ านวน 2 คน/โรงเรียน ครูที่
ปรึกษา จ านวน 1 คน/
โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 
130 คน ใช้เวลา 2 วัน 1 
คืน 

(1) ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด ได้ร่วม
กิจกรรมค่ายภาวะผู้น า (สภา
นักเรียน) 
(2) ร้อยละ100 ของ
สถานศึกษาที ่มีการบริหาร
จัดการสภานักเรียนใน
สถานศึกษาและน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ต.ค. 2563- 
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
2 โครงการนิเทศ ติดตาม โรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี 2564 
(1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งในการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(2) สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียนที่ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร 
(3) ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพนักเรียนโดยใช้รูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนใน
สังกัด สพม.40 ที่มีความรู้ในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาพด ีสามารถด ารงชีวิตอยา่ง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาพที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ้นไป โดยประเมินจาก
แบบทดสอบการจัดการสุขภาวะ
ของตนเอง 

(1) จัดท าโครงการและ
น าเสนอเพื่ออนุมัติโครงการ 
(2) แจ้งโรงเรียนในสังกัด
ทราบเกณฑ์ แนวทางการ
ออกประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ในระดับเขต
พื้นที่ ก าหนดปฏิทินการออก
ประเมิน 
(3) แต่งต้ังคณะกรรมการ /
จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการออกนิเทศ ติดตาม 
การด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในระดับเขต
พื้นที่ และก าหนดปฏิทินการ
ออกประเมิน 
(4) ออกประเมินผลการ
ด าเนินงาน/รายงานผล 
 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
ศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่
ดีสามารถด ารงชีวิตอยา่งมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 

ต.ค. 2563- 
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 

(1) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ 
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยัง
ไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้า
เรียนการศึกษาภาคบังคับอยา่ง
ทั่วถึง 
(2) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการตามบทบาทและมี
กระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส     
ตรวจสอบได้ และเสมอภาค  ตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีการ
ประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลาย สร้าง
การรับรู้เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและ
ความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ปกครองและ
ประชาชน ในการรับนักเรียนของ
โรงเรียน สื่อสารแลกเปลี่ยนขอ้มูล
เพื่อลดความขัดแย้ง มีการ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลย ีและ
ระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถ
สื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
อย่างรวดเร็ว มปีระสิทธิผล 
 

เชิงปริมาณ 
(1) จัดประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 10 
คน  จัดประชุม จ านวน 2 ครั้ง 
(2) จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานการรับนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่
เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
เป็นเวลา 1 วัน รวม 52 คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กทุกคนในเขตบริการของ
โรงเรียนในสังกัด ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

(1) จัดประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
จ านวน 2 ครั้ง 
(2) จัดประชุมครู
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
การรับนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้รับผิดชอบ
งานการด าเนินงาน   การรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 1 วัน รวม52 คน 
(3) การนิเทศ  ก ากบั 
ติดตาม 
(4) การประเมินผลและ
รายงาน 

(1) ร้อยละ 90 ของ
คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่-การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 ของ
ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 40 เข้าร่วมประชุม 
(2) ร้อยละ 90 ของครู
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการ
รับนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 เขา้ร่วม
ประชุม 
(3) นิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
(4) การประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2564 
 

ต.ค. 2563- 
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
4 โครงการการคัดเลือกนักเรียนและ

สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 

(1) เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพือ่รับ
รางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปกีารศึกษา 
2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มี
ความโปร่งใส และเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 
(2) เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ
นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติ
ดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ดีเด่น 
(3) เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาในการ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
(1) นักเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ทกุสังกัดในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
(2) สถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เชิงคุณภาพ 
(1) คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามระดับการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 
1 คน 
(2) คัดเลือกสถานศึกษา ตาม
ระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 
แห่ง 

(1) จัดท าโครงการและ
น าเสนอเพื่ออนุมัติโครงการ 
(2) ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษาเพื่อเขา้รับการ
ประเมิน คัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 
(3) แต่งต้ังคณะกรรมการ / 
จัดประชุมเตรียมการ 
(4) ด าเนินการคัดเลือก 
(5) สรุปผลการด าเนิน
โครงการฯ และรายงานส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

(1) นักเรียนทุกคน ที่สมัครเข้า
รับการประเมิน ได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมิน ของ สพฐ. 
(2) สถานศึกษาทุกแห่งที่สมัคร
เข้ารับการประเมิน ได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมิน ของ สพฐ. 
(3) ส่งเสริมให้โรงเรียนทุก
สังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ส่ง
นักเรียน และสถานศึกษาเพือ่
เข้ารับการประเมินฯ เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน 
 

ต.ค. 2563- 
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
5 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เขา้ศึกษาตอ่ใน
สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมี
ที่เรียน) 

เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ท าความดี 
มีคุณธรรม มีจิตอาสาและบ าเพ็ญ
ประโยชน ์ได้มีโอกาสน าเอาผลของ
การท าความดี มาเป็นองค์ประกอบ
ในการเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือก 
“คนด”ี เข้าศึกษาต่อ ซ่ึงเป็นการ
สร้างและกระจายโอกาสให ้“เด็ก
ดี” โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
(โครงการเด็กดี มีที่เรียน) ประจ าปี
การศึกษา 2564 
 

เชิงปริมาณ 
(1) กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจง
สถานศกึษาในสังกดัในการ
เตรียมการตามโครงการฯ ปี
การศกึษา 2564 พร้อมร่วมเสนอ
ข้อมูลการศกึษาตอ่ของสถานศกึษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน
ผู้เข้ารว่มประชุม 50 คน 
(2) กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม
คณะกรรมการคัดกรองคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การรับสมัครของทาง
สถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการเดก็
ดีมีที่เรียน จ านวนผู้เข้ารว่มประชุม 5 
คน 
(3) กิจกรรมที่ 3 จัดสง่เอกสารให้กับ
ทางสถาบันอุดมศกึษาเฉพาะที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่งแฟูม
ผลงานผ่าน สพม. 40 และให้ สพม. 
40 พิจารณาตามเกณฑ์ทีท่าง
มหาวิทยาลัยก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
(1) โรงเรียนในสังกัด สพม. 40 (39 
โรงเรียน) ได้รับทราบโครงการฯ ทกุ
โรงเรียน 
(2) นักเรียนที่จบการศกึษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่6 ทีเ่ข้ารว่มโครงการ
ได้มีโอกาสเสนอแฟูมผลงาน และ
ได้รับการตรวจคณุสมบัตทิุกคน 
(เฉพาะทีม่หาวิทยาลัยก าหนดให้ส่ง
แฟูมผลงานผ่าน สพม. 40 และให้ 
สพม. 40 พิจารณาตามเกณฑ์ที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด) 

(1) ประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
(2) รับสมัครนักเรียนเข้า
โครงการพร้อมแฟูมสะสม
งานของนักเรียน 
(3) แต่งต้ังคณะท างาน 
จัดท าเอกสารรับรอง 
จัดพิมพ ์รายชื่อนกัเรียนแยก
เป็นคณะที่นักเรียนสมัคร
และเรียงตามเกรดเฉลี่ยของ
นักเรียนจากมากที่สุดมาหา
น้อยที่สุดของในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
(4) น าส่งใบสมัครนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการให้กับสถาน
บันอุดมศึกษา 
(5) ประชุมชี้แจง
สถานศึกษาในสังกัดในการ
เตรียมการตามโครงการของ
ปีการศึกษา 2564 

(1) โรงเรียนทุกโรงเรียนใน
สังกัดได้รับทราบโครงการเด็ก
ดีมีที่เรียน ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้ สพ
ม.40 ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ ์
(2) นักเรียนทุกคนที่เข้ารว่ม
โครงการและส่งผลงานได้รับ
การพิจารณาคัดกรองและส่ง
ต่อผลงานทุกคน (เฉพาะที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่งแฟูม
ผลงานผ่าน สพม. 40 และให้ 
สพม. 40 พจิารณาตามเกณฑ์
ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด) 
 
 

ต.ค. 2563- 
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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6 โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 
2564 

(1) เพื่อเป็นการจัดเวทีให้นักเรียน
ได้แสดงออกและประกวดแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ
ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง 
รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขีด
ความสามารถดา้นการแข่งขันและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
(2) เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เป็น
ตัวแทนไปแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 
 

เชิงปริมาณ 
(1) โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ในระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 76 
โรงเรียน เข้ารว่มการแข่งขนั
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี
การศกึษา 2564 
(2) นักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 
๑ – ๖ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 
๘,๗๙๕ คน 
(3) ครูที่ควบคุมนกัเรียน เข้าร่วมการ
แข่งขนัศิลปหัตถกรรมนกัเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ – ๖ 
จ านวน ๖,๑๕๓ คน 
(4) คณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที ่๑ – ๖ จ านวน 
๒,๖๘๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) นักเรียนไดร้ับการส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปหัตถกรรม และเทคโนโลยี 
(2) ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทกัษะ
กระบวนการ ความรู้ความสามารถ 
และได้รับการส่งเสริม สนับสนนุ 
ด้านงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
(3) สถานศกึษามกีารพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั 

(1) ประชุมคณะกรรมการ 
คณะท างาน และวางแผน
การด าเนินงาน การจัดการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 
2564 
(2) ด าเนินการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่     
๑ – ๖ 
(3) นิเทศ ติดตามการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
(4) สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

(1) นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 40 และนอกสังกัด ของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ร้อยละ 100 
(2) นักเรียนระดับมธัยมศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 40 
และนอกสังกัด ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน มีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการ
แข่งขัน 
 

มิ.ย. 2564- 
ส.ค. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 180 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
7 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้

พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 

(1) เพื่อนิเทศเตรียมความพร้อมใน
การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด สพม.40 
(2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
สพม.40 
 

เชิงปริมาณ 
(1) กิจกรรมที่ 1 นิเทศเตรียมความ
พร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 6 คน 
(2) กิจกรรมที่ 2 นิเทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 (ตุลาคม 2563 – 
เมษายน 2564) จ านวน 106 คน 
(3) กิจกรรมที่ 3 นิเทศเตรียมความ
พร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 6 คน 
(4) กิจกรรมที่ 4 นิเทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 (มิถุนายน 2564 
– กันยายน 2564) จ านวน 106 คน 
(5) กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.
ต.ป.น.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
จ านวน 25 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) โรงเรียนในสังกัดมีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(2) โรงเรียนในสังกัดได้รับการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
(3) โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ
โรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี 
(4) โรงเรียนได้รับการนิเทศภายในอย่าง
มีคุณภาพ 
(5) โรงเรียนได้รับนวัตกรรมการนิเทศ
เพื่อลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงาน
สอน 

(1) นิเทศเตรียมความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 
(2) นิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐานโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
40 
(3) นิเทศเตรียมความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 
(4) นิเทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
(5) รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้กับก.ต.ป.น.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

(1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 
ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
(2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
 

ต.ค. 2563-
ก.ย. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
8 โครงการจัดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจ าปี
การศึกษา 2564 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 น าผลการทดสอบ ทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-
NET  ก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
(1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐จ านวน 
4,429 คน 
(2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ของ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ จ านวน 
4,429  คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) การจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปี
การศึกษา 2563 ด าเนินตาม
แนวทางการจัดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
(2) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 น าผลการทดสอบ    ทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
O-NET  ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

(1) จัดท าโครงการ/เสนอ
โครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
(2) แต่งต้ังคณะกรรมการ 
คณะท างานระดับศูนย์สอบ
และสนามสอบ 
(3) ประชุมและวางแผนการ
ด าเนินงาน คณะกรรมการ 
คณะท างานระดับศูนย์สอบ
และสนามสอบ 
(4) ด าเนินงานการสอบ   
O-NET 
(5) มอบเกยีรติบัตรและ โล่
รางวัล 
(6) นิเทศ ติดตาม การน าผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
(O-NET) ไปใช้ ในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
(7) วิเคราะห์ขอ้มูล สรุป 
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

(1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2563        
มากกว่าร้อยละ 80 
(2) มีข้อมูลสารสนเทศสถิติผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 
(3) การด าเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2563 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามแนวทางปฏิบัติงานของ 
สทศ. 
(4) โรงเรียนน าผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ธ.ค. 2563- 
ก.ค. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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  กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
1 โครงการการคัดเลือกสถานศึกษา

และส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนและครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชวีิต 
ประจ าป ี2564 

(1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาที่มกีารบริหารจัดการ
และด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนที่สัมฤทธิผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์
รวมทุกด้าน 
(2) เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ
ทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และ
จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตนกัเรียนสู่การปฏิบัติของ
ครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 
(3) เพื่อยกย่องครูที่ปฏิบัติงานดา้น
การเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน
เป็นที่ประจักษ ์
 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด สพม.40 จ านวน  
39 แห่ง ส่งผลงานเขา้ประกวดเพ่ือ
รับรางวัลระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนและครตู้นแบบการจดัการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
เชิงคุณภาพ 
(1) ส่งเสรมิให้สถานศกึษา มรีะบบ
การดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน โดยมี
กระบวนการ                       
วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได ้
อย่างมีประสทิธิภาพและย่ังยืน จน
ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด สพม.40 ได้
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต 
(2) ส่งเสรมิให้ข้าราชการครู และผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 
การบูรณาการทกัษะชวีิตในการ
จัดการเรียนรูแ้ละจัดกิจกรรมเพื่อ
การเสริมสร้างทักษะชีวิตนกัเรียนสู่
การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเปน็
รูปธรรมและต่อเนือ่งสู่ความย่ังยืน 

(1) เสนอโครงการเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
(2) แต่งต้ังเจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการ ด าเนินการ
ก าหนดรูปแบบ การคัดเลือก
สถานศึกษาฯและการ
คัดเลือกครูต้นแบบฯ 
(3) ด าเนินการคัดเลือก
สถานศึกษาฯ และ 
ด าเนินการคัดเลือกครู
ต้นแบบฯ 
(4) สรุป ประเมินผลและ
รายงานส่วนที่เกีย่วขอ้ง 
 

สถานศึกษา มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน โดยมี
กระบวนการ  วธิีการ 
เครื่องมือที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และสามารถ
ตรวจสอบได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ต.ค. 2563-
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
2 โครงการหลักสูตรฝึกอบรม

พนักงานเจ้าหนา้ที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ประจ าป ี2564 

(1) เพื่อให้พนกังานเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
หน้าที่ได้ถูกต้องในบทบาทของเจ้า
พนักงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง 
(2) เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เฉพาะ
กิจคุ้มครองและช่วยเหลือนกัเรียน 
ให้มีศักยภาพ 
(3) เพื่อส่งเสริมศูนย์เฉพาะกจิ
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้
มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามแผนภาคีเครือข่ายโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานโดยท างานเป็น
เครือข่ายกับส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งอย่าง
ต่อเนื่องและยังยืน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูรับผิดชอบศูนย์เฉพาะกจิ
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
ในสังกัด สพม. 40 จ านวน     
39 แห่งๆ ละ 3 คน รวม 117 
คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 23 
คน รวมทั้งหมด 140 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ส่งเสริมให้สถานศึกษา มี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียนในสถานศึกษา 
(2) เจ้าหนา้ที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ในการปฏิบัติงานระบบดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียน มีกระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน 
 

(1) เสนอโครงการเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
(2) แต่งต้ังเจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการหลักสูตรฝึกอบรม
พนักงานเจ้าหนา้ที่ส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียนและ 
นักศึกษา ประจ าปี 2564 
(3) ด าเนินโครงการหลักสูตร
ฝึกอบรมพนักงานเจา้หน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและ  นักศึกษา 
ประจ าป ี2564 
(4) สรุป ประเมินผลและ
รายงานส่วนที่เกีย่วขอ้ง 
 

(1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมฯ มีความพึง
พอใจต่อโครงการหลักสูตร
ฝึกอบรมพนักงานเจา้หน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และ นักศึกษา ประจ าปี 
2564 
(2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 

ต.ค. 2563-
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
3 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อให้โรงเรียนในโครงการ

มาตรฐานสากลด าเนินการพัฒนา
และยกระดบัคุณภาพตามแนว
ทางการด าเนิน โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลทั้งด้านการจัดการ
เรียนการสอน (Independent 
Study : IS) และการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
(1) คณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน
และครู โรงเรียนมาตรฐานสากลที่
ผ่านการประเมิน OBECQA 
จ านวน ๗ โรงเรียน โรงเรียนละ ๕  
คน และบุคลากรส านกังานเขต
พื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 40 
จ านวน ๑๐ คน รวม ๔๕ และเข้า
ร่วมการประชุมวางแผนการ
ติดตาม ตรวจเยีย่มและเป็นพี่
เล้ียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๐ 
(2) โรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากล รุ่น 3 จ านวน 
๑๐ โรงเรียน และรุ่นใหม่ จ านวน 
๒๒ โรงเรียน รวม ๓๒ โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากลมีการจัดการเรียน
การสอนสาระการศึกษาค้นควา้
ด้วยตนเอง (Independent 
Study : IS) และการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

(1) ประชุมคณะกรรมการ
และวางแผนการด าเนินงาน 
จ านวน ๔๕ คน 
(2) ติดตาม ตรวจเยี่ยมและ
เป็นพี่เล้ียงโรงเรียน
มาตรฐานสากลรุ่น ๓ 
จ านวน ๑๐ โรงเรียน และ
รุ่นใหม่ จ านวน ๒๒ 
โรงเรียน 
(3) สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

(1) คณะกรรมการประเมิน
ด าเนินงานตามรูปแบบการ
ประเมินร้อยละ 100 
(2) โรงเรียนมาตรฐานสากล
ทุกโรงเรียน มีการการจัดการ
เรียนการสอนสาระการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS) 
และบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
(3) โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่
ได้รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

มี.ค. 2564-
ส.ค. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
4 โครงการการน าเสนอนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้ของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

(1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 
(2) เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครูในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 40 
 

เชิงปริมาณ 
(1) ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
จ านวน 50 คน ที่เขา้รว่มโครงการมี
การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู ้
“1 ครู นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู”้ 
(2) ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต  40 
จ านวน 50 คน ที่เขา้รว่มโครงการมี
การสร้างชมุชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
(1) มีการส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
(2) มีแนวทางในการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
(3) มีแนวทางในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) การสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

(1) ประชุมคณะกรรมการ
และวางแผนการด าเนินงาน 
(2) ขยายผลส่งเสริมและ
พัฒนาการสรา้งนวัตกรรมการ
จัดการเรยีนรู้ของครใูนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
(3) ด าเนินการจัดเวทวีิ
พากย์ผลงานนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในงานแสดงผล
งานนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครใูนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
(4) ถอดบทเรียนการ
ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
(5) สรุปผลการด าเนินงาน 
และรายงานผล 

(1) ครูในสังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
40 ที่เข้าร่วมโครงการมกีาร
สร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ครบทุกคน 
(2) ครูในสังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
40 ที่เข้าร่วมโครงการมกีาร
น าเสนอนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ต่อผู้เชี่ยวชาญ ครบทกุ
คน 
(3) ครูในสังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
40 ที่เข้าร่วมโครงการมกีาร
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 

ก.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา” 
(1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
(2) เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
(3) เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
 

เชิงปริมาณ 
(1) ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู
สังกัดส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 100 
คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
(2) ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู
สังกัดส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 100 
คน มีการน าเสนอนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
(3) ผู้บรหิารสถานศึกษาและคร ู
สังกัดส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 100 
คน มีการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) การสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
(1) มีการส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
(2) มีแนวทางในการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 

(1) ประชุมคณะกรรมการ
และวางแผนการด าเนินงาน 
(2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา” ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา” ส าหรับคร ู
(4) การน าเสนอนวัตกรรม
การบริหาร และนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู
(5) สรุปผลการด าเนินงาน 
และรายงานผล 

(1) ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ที่
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษามแีนวทางในการ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ครบทุกคน 
(2) ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต ที่เขา้
ร่วมโครงการฯ มกีารน าเสนอ
นวัตกรรมทางการศึกษาต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ ครบทกุคน 
(3) ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
จ านวน 100 คน มีการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 

ก.พ. 2564- 
ก.ค. 2564 
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ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1) เพื่อให้ผู้บริหารครูบุคลากรทาง
การศึกษา และนกัเรียนตระหนักรู้
เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอยา่งเป็นธรรมชาติสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดแีละภูมิใจใน
การท าความดี 
(2) เพื่อให้ผู้บริหารครูบุคลากรทาง
การศึกษา และนกัเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรมโดยขอความรว่มมือจาก
หน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้าน
คุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
และมีความต่อเนื่อง 
 

เชิงปริมาณ 
(1) กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 
15 คน 
(2) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุม
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
120 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนทุกคนใน
สังกัด ได้รับการพัฒนา อบรม มี
ความตระหนักในบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ในการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานคุณธรรม (Moral 
Project) เป็นเครื่องมือ 
(2) เขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนสามารถด าเนินงาน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนโดยก าหนด
คุณธรรมเปูาหมาย และ
คุณธรรมอัตลักษณ์ได้สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที ่

(1) ประชุมคณะกรรมการ
การด าเนินงาน 
(2) ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
ปีงบประมาณ 2563 
(3) โรงเรียนดีมีที่ยืน 
(4) นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
(5) สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

(1) ร้อยละของผู้บริหารครู
บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนที่รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตระหนักรู้เข้าใจและ
มีกระบวนการคิดอยา่งมี
เหตุผลซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดีและภูมิใจในการท า
ความดี 
(2) ร้อยละของโรงเรียน
เครือข่ายขยายผลการพัฒนา
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยความรว่มมือจากหนว่ยงาน
และองค์กรที่ท างานด้าน
คุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
 

ส.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

(1) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความตระหนกัรู้ ใน
การปูองกันการทุจริตให้กับ 
ผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา 
และนักเรียน ของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
(2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการปูองกัน
การทุจริตเชิงรุก และยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารการจัดการ ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
 

เชิงปริมาณ 
(1) กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 15 คน 
(2) กิจกรรมที่ 2 การขยายผลการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) และนิเทศ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงาน สถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 39 โรงเรียนประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน จ านวน 274 คน 
(3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน 
กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 
(ภาคเหนือ) ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
จ านวน 13 คน 
(4) กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน
และรายงานผลประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จ านวน 2 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 
มีทัศนคติ  และพฤติกรรมการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ผ่าน
เกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์และมีการปรับปรุง
หรือพัฒนาใน เรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

(1) กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 
(2) กิจกรรมที่ 2 การขยายผล
การด าเนนิโครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
(3) กิจกรรมที่ 3 ประกวดสื่อ
ภาพยนตร์สั้น รณรงค์ การ
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
(4) กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอ
ผลงาน และการประกวด
แข่งขนั กจิกรรมในโครงการ
โรงเรียนสุจริต (ภาคเหนอื) 
(5) กิจกรรมที่ 5 การประชุม
อบรมกับส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐานและส านกังาน
คณะกรรมการปูองกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ
(6) กิจกรรมที่ 6 นเิทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนนิงาน ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศกึษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
(7) กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการ
ด าเนนิงานและรายงานผล 

(1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
(2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
สังกัด สพม.เขต 40 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
8 โครงการการพัฒนาหลกัสูตร

ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการ
สร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น ให้มี
ความสมบูรณ์ชัดเจน ทันสมัยและ
ครอบคลุมในเน้ือหาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

เชิงปริมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 32 คน 
กิจกรรมท่ี 2 
(1) การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ศึกษาเอกสาร 
ประสานผู้ทรงภูมิปัญญา รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 32 คน 
(2) การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสรุปกรอบหลักสูตรท้องถ่ิน  
จ านวน 32 คน 
(3) การขยายผลการด าเนินงาน สร้าง
ความเข้าใจสามารถน ากรอบหลักสูตร
ท้องถ่ิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มีหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตร
ท้องถ่ิน ที่มีความชัดเจน และสามารถ
น าไปใช้ในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
(2) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สามารถ
น าหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
หลักสูตรท้องถ่ิน ไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาที่ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
(3) นักเรียนมีความรู้ มีความภูมิใจและ
ตระหนักรักแผ่นดินเกิด 

(1) ประชุมคณะกรรมการการ
ด าเนินงาน 
(2) แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
(3) การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ศึกษา
เอกสาร ประสานผู้ทรงภูมิปัญญา 
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง 
(4) ประชุม สรุปหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและกรอบ
หลักสูตรท้องถ่ิน 
(5) จัดท าเอกสารหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและกรอบ
หลักสูตรท้องถ่ินน าเสนอ
คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
(6) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ สาระกรอบหลักสูตร
ท้องถ่ิน จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จัดพิมพ์เอกสาร กรอบหลักสูตร
ท้องถ่ิน จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  
100  เล่ม 
(7) อบรม ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 สร้างความ
เข้าใจสามารถน ากรอบหลักสูตร
ท้องถ่ิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไป
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
(8) นิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
(9) สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

(1) ร้อยละ100 ของ
สถานศึกษา จ านวน 39 
โรงเรียน  มีหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถน า
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น ไป
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
(2) ร้อยละ 100 ของ
ครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา 
จ านวน 39 โรงเรียน น า
หลักสูตรสถานศึกษาและกรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
9 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นทีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

(1) เพื่อก าหนดนโยบาย แผนกล
ยุทธ์ ในการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
(2) เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
และผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
(3) เพื่อน าผลการติดตามมาจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาและน ามาใช้ ในการ
ตัดสินใจวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
(1) ประชุมคณะกรรมการ (ก.
ต.ป.น.) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 
2 ครั้งต่อปี 
(2) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 39 
โรงเรียน ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล           
และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนละ 
1 ครั้งรวม 2 ครั้งต่อปี 
เชิงคุณภาพ 
(1) คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้มีการ
ก าหนดนโยบาย ทิศทาง ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพือ่
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
และส่งผลให้มีการยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระหลักให้สูงขึ้น 

(1) จัดประชุมวางแผน ก าหนด
กรอบ/ ประเด็น / เครื่องมือ 
การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา 
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
(2) สรรหาและแต่งตั้ง
คณะอนกุรรมการ ก.ต.ป.น. 
(3) จัดประชุมเพือ่ชี้แจงในการ
ติดตาม ตรวจสอบฯและท า
เครื่องมือการติดตาม ตรวจ
สอบฯ และนิเทศการศกึษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
(4) จัดท าคู่มือขับเคลื่อนการ
ด าเนนิงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล
และนเิทศการศกึษาของเขต
พื้นทีก่ารศกึษา 
(5) ศึกษาดูงาน การด าเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศกึษา ต้นแบบ ณ สพป.
เลย เขต 3 
(6) ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผล  และ
นิเทศการศึกษา โดย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  / 
คณะอนกุรรมการ ก.ต.ป.น. 
(7) สรุป สังเคราะห์ รายงาน
ผลการด าเนนิงาน  จัดท าเปน็
เอกสารตีพมิพ ์

ร้อยละของหนว่ยงานใน สพม.
เขต 40 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการ
และมีแผนการระดมทรัพยากร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
10 โครงการการพัฒนาการศึกษาเพือ่

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ประจ าปกีารศึกษา 2564 

(1) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ให้ตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัด ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการจัดประสบการณ ์สู่การเรียนรู้
แบบ Active Learning ตอบสนองการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 
(2) เพื่อพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ให้สามารถพัฒนาเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด
ข้ันพื้นฐานและการคิด ข้ันสูงด้วยการลงมือ    
ปฏิบัติจริง บรรลุผลตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(3) เพื่อเสริมสร้างเจตคติท่ีดีของครูผู้สอน ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 ในการเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
ให้ตอบสนอง ต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้เรียนรู้ได้ในระดับความสามารถแก้ปัญหา
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้แท้มี
ความเข้าใจท่ีคงทน สอดคล้องตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(4) เพื่อให้ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมกันด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ของครูมืออาชีพ ท่ีเหมาะสมในบริบทของตน 

เชิงปริมาณ 
(1) กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 15 คน 
(2) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานโครงการ การพัฒนา
การศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวน 1,040 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ที่เข้าอบรม มีความเข้าใจ 
ในวิธีพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูข้อง
ครูผู้สอน ให้ตอบสนอง ต่อการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน ให้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
(2) ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ที่เข้าอบรม สามารถ
ด าเนินเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนอง
ต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการ
คิดขั้นพืน้ฐานและการคิดขั้นสูง ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง บรรลุผลตรงตามมาตรฐาน    การ
เรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
(3) ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 ที่เข้าอบรม เห็นคุณค่าและ
สร้างนิสัยในการเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เรียนรู้ได ้ในระดับความสามารถ
แก้ปัญหา สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการ
เรียนรู้แท้ มีความเข้าใจที่คงทน สอดคล้องตรง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

(1) ประชุมคณะกรรมการ
การด าเนินงาน 
(2) กิจกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตรการฝึกอบรม 
ระยะเวลา 1 วัน 
(เทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
เทคนิควิธีการจัดกจิกรรม 
Active Learning ในกลุ่ม
สาระ จ านวน 8 กลุ่มสาระ) 
(3) นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
โครงการ การพัฒนา
การศึกษาเพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ประจ าปกีารศึกษา 2564 
(4) สรุปผลการด าเนินงาน 
และรายงานผล 

(1) ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ที่รับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการตระหนักรู ้
เข้าใจ เลือกใช้เทคนิควธิีการ
จัดการเรียนรูท้ี่น า ไปสูก่ารเรียนรู้
ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรูแ้ละ
ตัวชี้วัด ในหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้สูงขึ้นได้ ทั้งการสอบวัดของ
สถานศกึษาการทดสอบระดับชาติ 
(O–NET ) 
(2) ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ทางการศกึษาสามารถ
พัฒนาเทคนิควธิีการจัดการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองตอ่การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการ
คิดขั้นพื้นฐานและการคดิ ขัน้สูง
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง บรรลุผล
ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ  
ตัวชี้วัดในหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง   พ.ศ. 
2560) 
(3) ร้อยละของ คร ูบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ในโรงเรียนสังกัดส านกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 40 สร้างเครอืข่ายการเรียนรู้
ร่วมกันดว้ยกระบวนการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ของครูมอือาชีพ
ที่เหมาะสมในบริบทของตน 

พ.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถี
ศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

(1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการสอนวิชาเพศวิถีศกึษา 
ของข้าราชการครู่ในสังกัด ให้
สามารถ จัดการเรียนกรสอนแบบ
บูรณากรได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
สภาพและวยัของนักเรียน 
(2) เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้
สถานศึกษาสามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
ได้ 
(3) เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.2559 และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(4) เพื่อลดปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
(1) กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 
15 คน 
(2) กิจกรรมที่ 2 กจิกรรมการ
ด าเนินงานโครงการการ จ านวน 
80 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ครูผู้สอนวิชาเพศศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มี
คุณภาพ มีองค์ความรู ้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีข้อมูล
ชัดเจน และมีเครื่องมือก ากบั
ติดตามประเมินผล สามารถ
ตรวจสอบได้ 
(2) โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบ
บูรณาการ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
ตรงตามหลักสูตร สามารถปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นได้จริง 

(1) ประชุมคณะกรรมการ
การด าเนินงาน 
(2) กิจกรรมการด าเนินงาน
อบรมครูผู้สอนวิชา
เพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด 
(3) นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่จัดการเรียนการ
สอนวิชาเพศวิถีศกึษาแบบ
บูรณาการ ประจ าปี
การศึกษา 2564 
(4) สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่จัดการ
เรียนการสอนวิชาเพศวิถี
ศึกษาแบบบูรณาการ 
ประจ าปกีารศึกษา 2564 

(1) ร้อยละ 100 ของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่รับ
การพัฒนาศักยภาพ มอีงค์
ความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาเพศวิถีศกึษาได้อยา่ง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
(2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัด ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องฃ 
 

ม.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 

12 โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารครู
บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตาม
วิถีพุทธและเพื่อใหพ้ระครู 
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนา
นักเรียนให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม  
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(2) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความเอื้อ
อาทรผู้อื่น กตัญญกูตเวที ต่อผู้มี
พระคุณ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนามีภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิตน าหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและได้ตระหนกั รู้
คุณค่า ร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน
ที่ตนเองอาศัยอยู ่
(3) เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางด าเนินการ
โรงเรียนวิถีพุทธใหแ้ก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ได้
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

เชิงปริมาณ 
(1) กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 
15 คน 
(2) กิจกรรมที่ 2 กจิกรรม
ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนวิถี
พุทธ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ านวน 130 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนกัเรียนทุก
คนในสังกัด ได้รับการพัฒนา 
อบรม มีความตระหนักใน
บทบาท หนา้ที่ ความรับผิดชอบ 
ในการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม จัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ปีงบประมาณ  2564 เป็น
เครื่องมือ 
(2) เขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนสามารถด าเนินงาน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนโดยก าหนด
คุณธรรมเปูาหมาย และ
คุณธรรมอัตลักษณ์ได้สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที ่

(1) ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
(2) การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ ปีงบประมาณ  
2564 
(3) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
ปีงบประมาณ  2564 
(4) สรุปผลการด าเนินงาน 
และรายงานผล 

(1) ร้อยละ100 ของผู้บริหาร
ครูบุคลากรทางการศึกษา ที่รับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตระหนักรู้เข้าใจและมี
กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอยา่งเป็นธรรมชาติ
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
และภูมิใจในการท าความด ี
(2) ร้อยละ100 ของโรงเรียน
เครือข่ายขยายผลการพัฒนา
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยความรว่มมือจากหนว่ยงาน
และองค์กรที่ท างานด้าน
คุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

ม.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 

14 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

(1) เพื่อส่งเสริมการสร้างส่ือวีดิ
ทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
(2) เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาทกัษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ ของครู 
(3) เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานการ
นิเทศภายในของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
(1) โรงเรยีนที่สมัครเขา้ร่วมโครงการ
มีการสร้างสือ่วีดิทัศน์ส าหรับการ
จัดการเรยีนการสอนผา่นระบบ
การศึกษาทางไกล 
(2) ครูในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาทกัษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ 
(3) ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู
สังกัดส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 100 
คน มีการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) การสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
(1) มีการด าเนินการส่งเสริมการ
สร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
การศึกษาทางไกลและมีโรงเรียน
ที่เป็นต้นแบบของการสร้างส่ือวีดิ
ทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน 
(2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาทกัษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ ของครู 
(3) มีแนวทางในการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา 

(1) ประชุมคณะกรรมการ
และวางแผนการด าเนินงาน 
(2) การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
การสร้างส่ือวีดิทัศน์ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
(3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรับครู
และนักเรียนของโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 
(4) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน
การนิเทศภายในของ
สถานศึกษาและส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
(5) สรุปผลการด าเนินงาน 
และรายงานผล 

(1) โรงเรยีนที่เขา้สมัครร่วม
โครงการมกีารสรา้งสื่อ วีดิทัศน์
ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอน 
ผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
(2) ครูในโรงเรียนทีส่มัครเขา้ร่วม
โครงการ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กระบวนการพัฒนาทกัษะแห่ง
ศตวรรษที ่๒๑ 
(3) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมนิผลการด าเนนิงานการ
นิเทศภายในของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ครบทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 
 

มิ.ย. 2564- 
ก.ย. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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  กลยุทธ์ที่ 4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
1 โครงการติดตามการด าเนินงานของ

สถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการ
จัดการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขใน
สถานศึกษา 

เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เง่ือนไข ด าเนินการตามขั้นตอน
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

เชิงปริมาณ 
สร้างความเข้าใจและติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับ
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเง่ือนไข สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
จ านวน 39 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
สถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 
ด าเนินการตามขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(1) ประชุมชี้แจงแนว
ทางการ ติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่
ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 
(2) คณะกรรมการ ด าเนิน
โครงการติดตาม  การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่
ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 
(3) ประชุมสรุปผลการ
ติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษาที่ขอรับเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเง่ือนไข 

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
รายงานผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามที่ขอรับเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเง่ือนไข ให้แก่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ตามขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ต.ค. 2563-
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
2 โครงการการดูแลช่วยเหลือและ

ติดตามนักเรียนตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนโดยนกัจิตวิทยา
โรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) เพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น 
(2) เพื่อส่งเสริมปูองกันและดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มปกต ิกลุ่ม
เส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 
(3) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ พัฒนาทกัษะชวีิต และการมี
ความคิดเชิงบวก 

เชิงปริมาณ 
(1) ให้ค าปรึกษาและชว่ยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหาที่ได้รับการส่งต่อจาก
สถานศึกษาผ่านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ครบตาม
จ านวนของนักเรียนที่โรงเรียนส่ง
ต่อมา 
(2) นักเรียนทุกคนได้รับการคัด
กรองเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพจิต
ผ่านระบบการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนครบทั้ง 39 โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
(3) ติดตามการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหาที่ได้รับการส่งต่อผ่านระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทกุราย
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 40 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนกลุ่มปกต ิกลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มมีปัญหาได้รับส่งเสริมปูอง
การและดูแลชว่ยเหลือให้ดขีึ้น 

(1) สถานศึกษารายงานผล
การคัดกรองนักเรียนตาม
ระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(2) จัดรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศการคัดกรอง
นักเรียน 
(3) วางแผนการส่งเสริม
ปูองกันและดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนรายกรณี/รายกลุ่ม 
(4) ด าเนินการลงพื้นที่
ส่งเสริมปูองกันและดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนรายกรณี/
รายกลุ่ม 
(5) นิเทศ ติดตามการ
ส่งเสริมปูองกันและดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
(6) รับการส่งต่อนักเรียน
จากสถานศึกษาเป็นราย
กรณี 

(1) นักเรียนทุกคนได้รับการ
คัดกรองตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ร้อยละ 
100 
(2) ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาที่
ได้รับการส่งต่อจาก
สถานศึกษาผ่านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ร้อยละ 
100 
(3) ติดตามการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหา ร้อยละ 100 
 

ต.ค. 2563-
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าป ี2564 

(1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่าง
เป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการ 
และเครื่องมือที่มีคุณภาพ 
(2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทัว่ถึง ตรงตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ 
(3) เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ
ทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และ
จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตนกัเรียนสู่การปฏิบัติของ
ครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน ครู
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสังกัด สพม.40 จ านวน 39 
แห่ง  บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 92 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี
กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่ มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถ
ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธภิาพ
และยั่งยืน 
(2) ส่งเสริมให้คร ูบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ที่เกีย่วขอ้ง 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การบูรณาการทกัษะชวีิตในการ
จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อ
การเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน
สู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความ
ยั่งยืน 

(1) เสนอโครงการเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
(2) แต่งต้ังเจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2564 
(3) ด าเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ประจ าป ี
2564 (จัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ประจ าป ี2564 ให้กับครู
ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน และครู
นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน) 
(4) สรุป ประเมินผลและ
รายงานส่วนที่เกีย่วขอ้ง 
 

(1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมฯ มีความพึง
พอใจต่อโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2563 
(2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 

ต.ค. 2563-
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนใน
สังกัด สพม.40 

(1) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด 
(2) เพื่อให้ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยแีละ
การส่ือสาร เพือ่การบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู ้และส่งเสริมการ
จัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบ 
DLIT/DLTV เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เชิงปริมาณ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ และ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 39 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ และ
โรงเรียนในสังกัด ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(1) กิจกรรมที่ 1.ประชุม
คณะท างานเพื่อวางแผน
ด าเนินงานโครงการ 
(2) กิจกรรมที่ 2.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ อบรม
คณะท างาน การออกแบบ
ระบบ และติดต้ังระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 
(3) กิจกรรมที่ 3.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การติดตั้งและ
ก าหนดค่าเครื่องแม่ข่าย 
และระบบบริหารจัดการ
เครือข่าย และอุปกรณ์ไร้
สาย 
(4) กิจกรรมที่ 4. การจัดท า
คู่มือการวางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 
ติดตามผล และสรุปผล
โครงการ 

(1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัดมีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล 
(2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัดมีการจัดการศึกษา
ทางไกลด้วยระบบ DLIT / 
DLTV 
 

ม.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการส่ือสาร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
5 โครงการลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญ

ประโยชน์ “ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน”์ 

(1) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสืบ
สานพระราชด าริ ของพระบา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
(2) เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีใหก้ับ
ลูกเสือ และร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสาบ าเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกัน
พัฒนาและท าความสะอาดบริเวณ
พื้นที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
 

เชิงปริมาณ 
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือทุกประเภททุกหมู่เหล่า 
ตลอดจนสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน 75 คน 
เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือทุกประเภททุกหมู่เหล่า 
ตลอดจนสมาชิกผู้บ าเพญ็
ประโยชน์ร่วมกันพัฒนาและท า
ความสะอาดบริเวณพื้นที่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 40 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุก
ประเภททุกหมู่เหล่า 
ตลอดจนสมาชิกผู้บ าเพญ็
ประโยชน์ร่วมกันพัฒนาและ
ท าความสะอาดบริเวณพื้นที่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตร
นารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุก
ประเภททุกหมู่เหล่า ตลอดจน
สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน ์
จ านวน 75 คน รว่มกันพัฒนา
และท าความสะอาดบริเวณ
พื้นที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 

ธ.ค. 2563 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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  กลยุทธ์ที่ 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ         

( Zero Waste School) ปี 2564 
(1) เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้าง
จิตส านึกและความรู้ความเขา้ใจถึง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ 
การแยกขยะและการน าขยะไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะ
เพื่อน าไปก าจัดอยา่งถูกวธิี โดยใช้
หลักการ    3 Rs  ในสถานศึกษา 
และในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
(2) เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัด สร้างระบบ
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
ในการจัดการขยะภายใน
สถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัย
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 
เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะ
อย่างแท้จริง 
(3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ       ( 
Zero Waste School) ปี 2564 
ต่อหน่วยงานและชุมชนที่เกีย่วขอ้ง 

เชิงปริมาณ 
(1) จัดประชุมครูที่รับผิดชอบงาน
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียน
ละ 2 คน รวม 78 คน 
(2) จัดประชุมบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่มละ 1 
คน รวม 9 คน และบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( 
Zero Waste School) จ านวน 
10 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) นักเรียน ครู และบุคลากร
ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การ
สร้างจิตส านึกด้านการจัดการขยะ
ในโรงเรียนอย่างถูกวธิีด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(2) หน่วยงานมีเครือข่าย
สถานศึกษาในการด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  ( 
Zero Waste School) 

(1) กิจกรรมที่ 1 การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(2) กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่รับผิดชอบงาน
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
(3) กิจกรรมที่ 3 จัดท าน้ า
หมึกชีวภาพ 
(4) กิจกรรมที่ 4 ติดตาม
และประเมินผล 
(5) กิจกรรมที่ 5 สรุปและ
รายงานการด าเนินงาน 

(1) ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัดส่งครู
ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมประชุม 
(2) ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัดและใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
ด าเนินการบริหารจัดการขยะ
อย่างถูกวิธ ีโดยใชห้ลักการ3 
Rs 
(3) สถานศึกษาในสังกัด มีการ
สร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ( Zero 
Waste School) และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตอ่สาธารณชน 
(4) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 40  
มีน้ าหมึกชวีภาพ เพื่อใช้
ประโยชน์ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เม.ย. 2564- 
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
2 โครงการอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 
(1) เพื่อพัฒนาอาคารสถานที ่
สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใน
สถานที่ท างานให้ดีขึ้น 
(2) เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงงานและสถานที่
ท างาน 
(3) เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และเพิ่มพื้นที่ปุา 
(4) เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดความ
รักความหวงแหนทรัพยากรปาุไม้ 

เชิงปริมาณ 
(1) กิจกรรมที่ 1 ผู้บริหารและ
บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๐ 
จ านวน 60 คน 
(2) กิจกรรมที่ 2 ผู้บริหารและ
บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๐ 
จ านวน 60 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) กิจกรรมที่ 1  
- พื้นที่ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 มี
ความสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี 
เหมาะแกก่ารมาปฏิบัติงาน 
- บุคลากร สพม. 40 มีความ
สามัคคีในการร่วมกันท ากิจกรรม
โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น 60 ต้น 
(2) กิจกรรมที่ ๒ เป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ปาุ 

(1) กิจกรรมที่ ๑ Big 
Cleaning Day (5 ส) 
(2) กิจกรรมที่ ๒ ปลูกต้นไม้
ประจ าปีแห่งชาต ิ
 

(1) กิจกรรมที่ 1 
- บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ในการท างานมีสภาพที่ดีขึ้น 
- ร้อยละ 90 ของผู้บริหารและ
บุคลากรของ สพม.40 ให้ความ
ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส 
(2) กิจกรรมที่ 2 ผู้บริหารและ
บุคลากรของ สพม.40ทุกคน
ร่วมปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น 
 

ม.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

อ านวยการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
3 โครงการศึกษาดูงานตาม

หลักการปาุ 3 อยา่ง 
ประโยชน์ 4 อย่าง ของ
เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
40 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40    มีความรู้ และเข้าใจในหลักการ
ปลูกปุา 3 อย่าง ประโยชน ์4 อย่าง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานได้ 

เชิงปริมาณ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 21 คน 
เชิงคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
40 มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการปลูกปุา 3 
อย่าง ประโยชน ์4 อย่าง 
และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ ให้
เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงานได ้

การศึกษาดูงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ จังหวัด
กาญจนาบุรี (3 วัน 2 
คืน) 

ร้อยละ 80 มีความรู้ 
และเข้าใจในหลักการ
ปลูกปุา 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง เพิ่ม
มากขึ้นและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของหนว่ยงาน
ได้ 

ม.ค. 2564- 
มิ.ย. 2564 

อ านวยการ 
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  กลยุทธ์ที่ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
1 โครงการการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

(1) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก มี
ทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหา
เพื่อลดข้อผิดพลาดใน การ
ปฏิบัติงาน 
(2) เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ พร้อม
ทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น มแีนวความคิดในการสร้าง
นวัตกรรมใหม ่ในการใหบ้ริการอยา่ง
มีประสทิธภิาพ มกีารบูรณาการ
ร่วมกับหนว่ยงานทกุภาคสว่น ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย
องค์กร 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง สังกัด สพม.
40 จ านวน 8 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) บุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษามีความ
เข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก มี
ทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และแก้ไข
ปัญหาเพื่อลดขอ้ผิดพลาดใน การ
ปฏิบัติงานส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
(2) บุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเกิดความ
เข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานให้ดยีิ่งขึ้น มี
แนวความคิดในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ในการใหบ้ริการ
อย่างมีประสิทธภิาพ มีการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเปูาหมาย
องค์กร 

(1) เสนอโครงการเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
(2) แต่งต้ังเจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ประจ าป ี2564 
(3) ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ประจ าป ี2564 
(4) สรุป ประเมินผลและ
รายงานส่วนที่เกีย่วขอ้ง 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรทาง
การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษามีความเข้าใจ 
เสริมสร้างจิตส านึก มีทัศนคติ
และวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อ
ลดข้อผิดพลาดใน การ
ปฏิบัติงาน 
 

ต.ค. 2563- 
ก.ย. 2564 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วิเคราะห์และตรวจสอบความ
ถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 

(1) เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
และความตะหนักในการจัดท า 
จัดเก็บ แบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 
(2) เพื่อวิเคราะหแ์ละตรวจสอบ
ความถูกต้องของขอ้มูลในแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ.3) ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้น
พื้นฐานทักท้วงให้แก้ไขระหวา่งปี
การศึกษา 2559-2562 

เชิงปริมาณ 
(1) ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้องแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ.3) รวม 93 คน 
(2) แบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปพ3.) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี
การศึกษา 2559 – 2562 ของ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 จ านวน 39 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
(1) แบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) มีความถกูต้อง
สามารถจัดเก็บเป็นหลกัฐาน
อ้างอิงได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
(2) นายทะเบียนและผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดท าเอกสารหลกัฐาน
การศึกษาสามารถจัดท าแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
ถูกต้องตามแนวปฏิบัตกิารวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

(1) ประชุมชี้แจงแนว
ทางการตรวจแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
(นายทะเบยีน+ผู้จัดท า) 
(2) ด าเนินการวิเคราะห์
ตรวจสอบความถูกต้อง แบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ปพ.3) 
(3) อภิปราย วิเคราะห์ขอ้
ค้นพบและปัญหาจากการ
ตรวจสอบ (ปพ.3) 
(4) สรุปผลการประชุมฯ 

(1) ร้อยละ 90 ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์และตรวจสอบความ
ถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ปพ.3) 
(2) แบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 
2559 - 2562 ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 39 
โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องทุกฉบับ 
 

ก.พ. 2563- 
พ.ค. 2563 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การ

พัฒนางานอยา่งมีคุณภาพ 
(1) เพื่อชีแ้จงนโยบายและแนว
ทางการด าเนนิงานของส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๐ 
(2) เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
(3) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
 

เชิงปริมาณ 
(1) กิจกรรมที่ 1 จ านวน 60 คน 
(ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา) 
จ านวน 9 ครั้ง 
(2) กิจกรรมที่ 2 จ านวน 20 คน 
(ประชุมสหวิทยาเขต) จ านวน 9 
ครั้ง 
(3) กิจกรรมที่ 3 จ านวน 14 คน 
(ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
สพม.40) จ านวน 35 ครั้ง 
(4) กิจกรรมที่ 4 จ านวน 15 คน 
(ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.) 
จ านวน 41 ครั้ง 
(5) กิจกรรมที่ 5 จ านวน 55 คน 
(ประชุมบุคลากร สพม.40) 
จ านวน 2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
(1) มีผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
และมีความเข้าใจในนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ และน าไป
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(2) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน 

(1) กิจกรรมที่ 1 ประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 
(2) กิจกรรมที่ 2 ประชุมสห
วิทยาเขต 
(3) กิจกรรมที่ 3 ประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน 
สพม.40 
(4) กิจกรรมที่ 4 ประชุมพุธ
เช้า ข่าว สพฐ. 
(5) กิจกรรมที่ 5 ประชุม
บุคลากร สพม.40 

(1) กิจกรรมที่ 1 ประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 
- กลุ่มเปูาหมายอย่างน้อย   
ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมประชุม 
(2) กิจกรรมที่ 2 ประชุม    
สหวิทยาเขต 
- กลุ่มเปูาหมายอย่างน้อย   
ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมประชุม 
(3) กิจกรรมที่ 3 ประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน   
สพม.40 
- กลุ่มเปูาหมายอย่างน้อย   
ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมประชุม 
(4) กิจกรรมที่ 4 ประชุมพุธ
เช้า ข่าว สพฐ. 
- กลุ่มเปูาหมายอย่างน้อย   
ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมประชุม 
(5) กิจกรรมที่ 5 ประชุม
บุคลากร สพม.40 
- กลุ่มเปูาหมายอย่างน้อย   
ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมประชุม 

พ.ย. 2563- 
ต.ค. 2564 

อ านวยการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
4 โครงการพบปะเพื่อนคร ู (1) เพื่อชี้แจงนโยบายและแนว

ทางการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต ๔๐ 
(2) เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหา
แนวทางแก้ไขรว่มกัน 
(3) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
 

เชิงปริมาณ 
จ านวน 1,825 คน 
ครั้งที่ 1 จ านวน 251 คน 
ครั้งที่ 2 จ านวน 312 คน 
ครั้งที่ 3 จ านวน 342 คน 
ครั้งที่ 4 จ านวน 353 คน 
ครั้งที่ 5 จ านวน 252 คน 
ครั้งที่ 6 จ านวน 315 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
นโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๐ 
(2) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน 
(3) ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

พบปะเพื่อนคร ู
ครั้งที่ 1 สหวิทยาเขตเพชร
วังโปุง 
ครั้งที่ 2 สหวิทยาเขตเมือง
ชนแดน 
ครั้งที่ 3 สหวิทยาเขตไผ่ 
สามพัน 
ครั้งที่ 4 สหวิทยาเขต      
ศรีวิเชียร 
ครั้งที่ 5 สหวิทยาเขต   
หล่มสัก 
ครั้งที่ 6 สหวิทยาเขต   
หล่มเก่า น้ าหนาว เขาค้อ 

บุคลากรกลุ่มเปูาหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 90 มีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมประชุม 

พ.ย. 2563- 
ธ.ค. 2563 

อ านวยการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
5 โครงการประกาศเจตจ านงสุจริต

การปูองกันและต่อต้านการทุจริต
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตการ
ปูองกันและต่อต้านการทุจริตของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด 
และบุคลากรทุกคนทราบ และ
ยึดถือปฏิบัต ิพร้อมทั้งเผยแพร่ให้
ทราบ 

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 94 
คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
ทราบถึงเจตจ านงที่จะมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต และยึดถอืเป็นแนวทางใน
การบริหารราชการของส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 40 เป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
จะปลูกฝังค่านิยมต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นแก่สังคม 

ประกาศเจตจ านงสุจริตใน
การปูองกันและต่อต้านการ
ทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
40 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
โครงการทราบถึงเจตจ านง
สุจริตในการปูองกันและ
ต่อต้านการทุจริตของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
 

ธ.ค. 2563- ธ.ค. 
2563 

อ านวยกา
ร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
6 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ

เครือข่ายประชาสัมพันธ ์
(1) เพื่อให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา รับทราบนโยบายการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และ
สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส ์(E-
book) ได้ 
(2) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็น
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการจัด
วารสารอิเล็กทรอนกิส์ (E-book) 
และมีแนวทางในการด าเนินงาน
เป็นไปแนวทางเดียวกัน 
(3) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ 
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ให้
ประชาชนรับทราบ 
 

เชิงปริมาณ 
50 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) เจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ ์ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุงทักษะ โดยการใช้พื้นที่
เป็นฐานในการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธข์องเครือข่ายฯ 
และสามารถนวัตกรรมผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธข์องเครือข่าย
น ามาจัดท าเป็นในรูปแบบ
วารสารอิเล็กทรอนกิส์(E-book) 
(2) คณะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สพม.40 และหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร ผา่นวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ของ
สพม.40 หน้าเวบ็ไซต์ สพม.40 
www.sec40.go.th และ
วารสารอิเล็กทรอนกิส์ (E-book) 
ของโรงเรียนในสังกัดสพม.40 
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนแต่ละ
โรงเรียน 

อบรมเชิงปฏิบัติการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่ม
ศักยภาพเครือข่าย 
ประชาสัมพันธแ์ละผลิต
วารสารอิเล็กทรอนกิส์ 

(1) สพม.40 มวีารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เผยแพร่รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน 
(2) ร.ร.สังกัด สพม.40 มี
วารสารอิเล็กทรอนกิส์ (E-
book)  เผยแพร่รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน ทุกโรงเรียน 

ม.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

อ านวยการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
(1) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้และ
ศึกษาดูงานต่างหน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีเลิศ 

เชิงปริมาณ 
จ านวน 60 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ผู้บริหารสามารถบริหารจัด
การศึกษาใหบ้รรลุเปูาหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
(2) ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 

ประชุมสัมมนา และศึกษาดู
งานการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ 

(1) ผู้บริหารสามารถบริหารจัด
การศึกษาใหบ้รรลุเปูาหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
(2) ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
และเต็มเวลา 

ม.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

พัฒนาครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
8 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา

องค์กร (OD: Organization 
Development) 

(1) เพื่อให้บุคลากรมพีลังในการ
ท างานอยา่งมีความสุข มีทัศนคติที่
ดีต่องานผู้บริหาร หวัหน้างาน 
เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความ
สามัคคีในองค์กร 
(2) เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
จ านวน 56 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(2) ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการ
พัฒนามีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

(1) ประชุมสัมมนา เร่ือง 
การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ให้กับข้าราชการพนกังาน
ราชการ และลูกจา้ง สพม.
40 
(2) ศึกษาดูงานส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
ต้นแบบ 
(3) ประเมินผล/รายงาน 

บุคลากรทางการศึกษา สพม.
40 สามารถปฏิบัติงานได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ม.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

พัฒนาครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
9 โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้าง

ศักยภาพและพัฒนาคุณค่าชีวิตของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจ าปี 2564 

(1) เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา มีความ
พร้อมที่ก้าวสู่ชีวิตวยัหมดอายุ
ราชการ อย่างมีความสุข และเกิด
ความรู้สึกมั่นคง ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และสังคม รวมทั้งการดูแล
รักษาสุขภาพที่ถกูวธิ ีและการ
เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของ
ชีวิตเมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการไป
แล้ว 
(2) เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามโีอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความ
คิดเห็น ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 
(3) เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธปิระโยชน์อัน
พึงได้ เพื่อการวางแผนชีวิต
ภายหลังเกษียณอายุราชการ 
(4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามี
โอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์ 
องค์ความรู้ แนวทางการท างานที่
เคยประสบความเสร็จในการ
ปฏิบัติงานให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารุ่นถัดไปได้
น าไปสู่การปฏบิัติ โดยไม่ท าให้
เสียเวลาในการเรียนรู้ ในองค์
ความรู้ในด้านต่างๆ 

เชิงปริมาณ 
จ านวน  151  คน 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า
ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกียรติคุณ มีความ
ภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(1) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และ
ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ
ราชการที่ได้รับการยกยอ่งเชิด
ชูเกียรติและประกาศเกียรติ
คุณทุกคน มีความภาคภูมิใจ
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 
(2) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับคู่มือ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไว้ศึกษาและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติในการ
ตรวจสอบข้อมูลและสวัสดิการ
ภาครัฐ 

ส.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

พัฒนาครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 
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10 โครงการพัฒนาคุณธรรมและวินัย
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๔๐ 

(1) เพื่อปูองกันการกระท าผิดวินยั
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจา้ง พนักงาน
ราชการ ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 
(2) เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
(3) เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหวา่ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
จ านวน 103 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ผู้เข้ารับการอบรม มีการ
เรียนรู้ในการปูองกันการกระท า
ผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจา้งและ
พนักงานราชการ ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 ปฏิบัตหิน้าที่ราชการเป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 
(2) ร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
พนักงานราชการในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไม่ถูก
ด าเนินการทางวินยัและถกูลงโทษ
ทางวินัย 
(3) ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

บรรยายในหวัข้อวินัยและ
การรักษาวินัย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างการด าเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ
ให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้าง พนกังานราชการ ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
40 

(1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับ
การอบรม มกีารเรียนรู้ในการ
ปูองกันการกระท าผิดวินยั 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจา้ง 
พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
(2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรม ไม่ถูกด าเนินการ
ทางวินัยและถูกลงโทษ 
(3) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป 

ธ.ค. 2563- 
ก.ย. 2564 

กฎหมายและ
คด ี
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11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) 

(1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) 
ของของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
และโรงเรียนในสังกัด 
(2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ ่(Big Data) 
มาใช้เป็นสารสนเทศในการ
วิเคราะห์ด้านคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 
(3) เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัด ร่วมกัน
ด าเนินการจัดท าฐานขอ้มูล และ
สามารถใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ในการบริหารการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
(1) ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
และสถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
จ านวน 39 โรงเรียน 
(2) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลกลาง สพฐ. เพือ่การ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้จ านวน 1 ระบบ 
(3) มีการจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีรูปแบบเป็นระบบ ดว้ยระบบ
ฐานข้อมูล เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
จ านวน 1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ 
(1) ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
และสถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนทุกโรงเรียน และพร้อม
ส าหรับการใช้ในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
(2) มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันเพื่อใช้ส าหรับการบรหิาร
จัดการของส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียนในสังกัด และ
สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(1) ประชุมคณะท างานเพื่อ
วางแผนด าเนินการโครงการ 
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าฐานขอ้มูลพื้นฐาน
สถานศึกษา โดยน าเข้า
ข้อมูลจากระบบ SESA / 
ระบบ DMC / ระบบ M-
Obec / ระบบ B-Obec / 
ระบบ EMIS / ระบบ CCT / 
ระบบ SET / ระบบ SGS / 
ระบบ SMSS ฯลฯ 
(3) ประชุมปฏบิัติการ 
วางแผน ออกแบบพัฒนา
ระบบโปรแกรมสารสนเทศ 
Big Data 
(4) ด าเนินการพัฒนาระบบ
โปรแกรมสารสนเทศ Big 
Data และอบรมขยายผล
การใช้งานระบบ 
(5) ประชุมคณะท างานเพื่อ
ติดตามประเมินผลโครงการ
และสรุปผลโครงการ 

สพม.40 มีระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มี
โมดูลระบบย่อย ดังต่อไปนี ้
-ระบบคุณภาพนกัเรียน 
-ระบบคุณภาพคร ู
-ระบบคุณภาพโรงเรียน 
-ระบบส านกังานเขตมาตรฐาน 

ม.ค. 2564- 
ก.ย. 2564 

ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการส่ือสาร 
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12 โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารงานการเงิน การบัญชี
และพัสดุ และการพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1) เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและ
เช่ือถือของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ 
ทางด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี  
การเบิกจ่ายเงิน การบัญชีและการ
บริหารพัสด ุ
(2) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุใน
ระบบ GFMIS ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
และสถานศึกษาในสังกัดให้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรีและเปูาหมายที่
ก าหนด  มีการควบคุมที่รัดกุมและ
เหมาะสม 
(3) เพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัด  สามารถใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด 
(4) เพื่อติดตามและประเมินผลการ
บริหารงานและการด าเนินงาน 
ตลอดจนการเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 
ตลอดจนให้ค าแนะน าแนวทางการ
ปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ 

เชิงปริมาณ 
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
บริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ 
จ านวน 39 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ สพม. 40 และ
สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  
39 โรงเรียน มีการบรหิารจัดการ
ด้านการบริหารงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี การ
บริหารสินทรัพย์ และการ
บริหารงานการเงิน การบัญชี และ
พัสดุ มีประสิทธภิาพและเกิด
ประสิทธิผล รายงานทางการเงินมี
ข้อมูลถูกต้อง นา่เช่ือถือและ
สามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้ง
จัดส่งรายงานการทางการเงิน
ภายในระยะเวลาที่ระเบียบ
ก าหนด 

(1) จัดเตรียมแผนตรวจสอบ
ภายใน เครื่องมือการ
ตรวจสอบ และแจ้งหนว่ยรับ
ตรวจ 
(2) ด าเนินงานตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษาและ
ติดตาม ประเมินผลการ
ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา  ในสังกัด  
จ านวน 39  โรงเรียน 
(3) สรุปผลการด าเนินงาน
การนิเทศติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารการเงิน บัญชี
และพัสดุ ทั้งหมด 2 ไตร
มาส (ไตรมาสที่ 1 รอบ 6 
เดือน ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
และไตรมาสที่ 2 รอบ 12 
เดือน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ) 

(1) หน่วยรับตรวจ ร้อยละ 
100 ที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   มีการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
(2) หน่วยรับตรวจที่รับการ
ตรวจสอบภายในมีขอ้มูลทาง
การเงิน บัญชีที่ถูกต้องเชื่อถือ
ได้และมีการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ม.ค. 2563- 
ก.ย. 2564 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหนา้ที่
พัสดุระดับสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณ
ของสถานศึกษาใหแ้ก่ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและ
พัสดุในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง
ถูกต้องและเป็นระบบ 

เชิงปริมาณ 
170 คน 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการเงินและพัสดุใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุเพิ่มขึ้น 

(1) ก าหนดหลักสูตร
ระยะเวลาการอบรม 
(2) ประสานงานเชิญ
วิทยากร 
(3) ด าเนินการอบรม 
(4) สรุปผลการด าเนินงาน 
(5) การนิเทศ ก ากับติดตาม 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
สามารถปฏบิัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งด้าน
การเงินและพัสดุได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ธ.ค. 2563 – 
ก.พ. 2564 

บริหารการเงิน
และสินทรัพย ์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 

14 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติราชการ
ของสพม.40 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดและสนองตอบ
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

เชิงปริมาณ 
(1) กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกภายในที่ส่งผลกระทบ ต่อ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 และจัดเตรียม
โครงการเพื่อรองรับผลกระทบที่ได้จาก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ภายในของ สพม.40 จ านวน 90 คน 
(2) กิจกรรมที่ 2 และ 3 จัดประชุมร่วม
คณะกรรมการบริหารงานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณ ของโครงการเพื่อบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการของสพม.40 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
1 และครั้งที่ 2 จ านวน ครั้งละ 20 คน 
(4) กิจกรรมที่ 4 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการของ สพม.40 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เชิงคุณภาพ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มีแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และ
สนองตอบความต้องการและแก้ไข
ปัญหาของ สพม. 40 

(1) กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม
ระดมความคิดเห็นเพื่อ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกภายในที่ส่งผล
กระทบ ต่อส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 และจัดเตรียม
โครงการเพื่อรองรับ
ผลกระทบที่ได้จาก การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกภายในของ สพม.
40  
(2) กิจกรรมที่ 2 และ 3 จัด
ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารงานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 เพื่อพจิารณา
โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณ ของโครงการ
เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการของสพม.40 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 
2  
(4) กิจกรรมที่ 4 จัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติราชการของ สพ
ม.40 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ มีเล่ม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

พ.ย. 2563- 
ธ.ค. 2563 

นโยบายและ
แผน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 

15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง 

เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดและสนองตอบ
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

เชิงปริมาณ 
(1) กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณ 
ปี 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น  
88  คน 
(2) จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณ งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จ านวน 2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มีการจัดตั้ง
งบประมาณ ปี 2565  งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนชาติว่าดว้ยความมั่นคง
แห่งชาติ และเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของหนว่ยงาน
ต้นสังกัด และสนองตอบความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาของ
โรงเรียนในสังกัด สพม. 40 

(1) กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดตั้ง
งบประมาณปี 2565 งบ
ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
(2) กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค า
ขอตั้งงบประมาณ ปี 2565 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต ๔๐ มกีาร
จัดตั้งงบประมาณ ปี 2565  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

พ.ย. 2563 นโยบายและ
แผน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มงาน 
16 โครงการนิเทศ ติดตาม นโยบาย

และจุดเน้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูก่าร
ปฏิบัติ ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ปี
การศึกษา 2563 

(1) เพื่อนิเทศ ติดตาม การน า
นโยบายและจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
(2) เพือ่ศึกษาสภาพ ปัญหา และ
อุปสรรคในการน านโยบายและ
จุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 ไปใช้ในโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
(1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 40 
ทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม
การน านโยบายและจุดเน้นเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาสู่การปฏิบัต ิ
(2) ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และอุปสรรค
ในการน านโยบายและจุดเน้นเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ของโรงเรียนใน
สังกัดทกุโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
(1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 40 
มีการน านโยบายและจุดเน้นเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนือ่ง 
(2) ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไดท้ราบปัญหา
และอุปสรรคในการน านโยบายและ
จุดเนน้เพือ่ขับเคลือ่นการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาสูก่ารปฏิบัติของ
โรงเรียน เพือ่ใช้ในการพฒันาการ
คุณภาพการศกึษาในปีการศกึษา
ต่อไป 

(1) ประชุมคณะกรรมการ
และวางแผนการด าเนินงาน 
(2) การนิเทศ ติดตามการ
น านโยบายและจุดเน้นเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
(3) ประชุมสรุปผลการนิเทศ 
ติดตาม 
(4) รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

(1) โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ทุกโรงเรียน ได้รับการ
นิเทศ ติดตามการน านโยบาย
และจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 
(2) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 
ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพ ปัญหา 
และอุปสรรคในการน านโยบาย
และจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูก่าร
ปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ของ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 

ม.ค. 2564 – 
เม.ย. 2564 

นิเทศ ติดตาม 
และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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บทที่ 4  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
4.1 หลักการสําคัญการบริหารจัดการไปสู่ความสําเร็จ  
 หลักการส าคัญในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ไปสู่ความส าเร็จ  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์      
กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีเปูาหมายส าคัญในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อ
ชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่  21 ตามคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
 2. มีเครือข่ายสหวิทยาเขต ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
4.2 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มงาน/และสถานศึกษาในสังกัดหน่วยของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 1. ให้กลุ่มงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีเปูาหมาย การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกัน ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และ
จัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 
จุดเน้น ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ที่ก าหนด 
 2. ให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ก าหนดทิศการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาร่วมกัน ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 แผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และตามคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
 3. จัดให้มีการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 4. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลาง จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนทรัพยากร
ต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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4.3 การติดตามประเมินผลตามแผน  
 การติดตามประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้  
 1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จ และผลกระทบของการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการติดตาม 
ความก้าวหน้า บริหารจัดการ การน าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัด จุดเน้นการพัฒนา เปูาประสงค์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยน าวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม 
มาใช้ และประสานการติดตามประเมินผลกับกลุ่มงาน/สถานศึกษาในสังกัด  
 3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ ์ 
4.4 กระบวนการนําแผนสู่การปฏิบัติ  
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเปูาหมาย การให้บริการ
หน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  
 2. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด  
 3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
 4. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อสาธารณชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 221 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วย
รูปแบบ SPM 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ส านักงานเขตมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 40 จึงตั้งเปูาหมายไว้ที่ 4QS และในส่วนการสร้างให้นักเรียนมีคุณภาพ จะพิจารณาได้จากทักษะ 3R8C 
ซึ่งเป็นทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเตรียม ความพร้อมให้นักเรียนรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
4QS  
Q1 : นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)  
 หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่สื่อให้เห็นถึงการเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ตามความคาดหวัง
ของสังคมและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพท่ีก าหนดไว้ โดยสามารถวัดได้จาก 11 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) นักเรียนมีความรักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศคติที่ตีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและ
เป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
 2) นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มต้อยโอกาสและกลุ่มที่มีอยู่ในพ้ืนที่
ทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 3) นักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
 4) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
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 5) นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อม ใน
การเข้าสู่เวทีการแข่งขัน 
 6) นักเรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematics Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Science Literacy) 
 7) นักเรียนที่ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาต่างประเทศท่ี 3 
 8) นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9) นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า    
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 10) นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 11) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคง 
Q2 : ครูคุณภาพ (Quality Teacher) 
 หมายถึง ครูที่ครองตน ครองคน ครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพสามารถโน้มน้าว จูงใจให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจและมีความร่วมมือ ในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีความสุข สามารถวัดได้จาก 6 ประเด็น ต่อไปนี้ 
 1) ครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
 2) ครูจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นคร ู
 3) ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 4) ครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 5) ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6) ครูใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
Q3 : ผู้บริหารคุณภาพ (Quality School Director) 
 หมายถึง ผู้บริหารที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาบริหารจัดการศึกษาและด าเนินการให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นในการจัดการการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สามารถวัดได้จาก 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้บริหารมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
Q4 : โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) 
 หมายถึง โรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ในด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพ  
การจัดการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารจัดการตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็นไปตาม     
ความคาดหวังของสังคม สามารถวัดได้จาก 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1) โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง แลบริหารหลักสูตรสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน
และบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) โรงเรียนบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) โรงเรียนมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 4) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
 5) โรงเรียนมีการปฏิบัติงานเป็นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 227 
 

S1 : ส านักงานเขตมาตรฐาน (Standard Secondary Education Service Are) 
 หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็น
องค์การเรียนรู้การกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม จากผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถวัดได้จาก 5 ประเด็นต่อไปนี้ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการปฏิบัติงานเป็นตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กระบวนการสําคัญ 5 ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใช้กระบวนการส าคัญ 5 ขั้น ในการขับเคลื่อน ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกฝุายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 เรียนรู้เข้าใจ 
 เรียนรู้เข้าใจ นโยบาย เปูาหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งก่อนที่จะวางแผนการด าเนินการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องเข้าใจบริบท สภาพชุมชน สภาพปัญหา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนโรงเรียน และ
นักเรียน มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการต าเนินนของแต่ละส่วนน าไปสู่การพัฒนาและสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  
 ชั้นที่ 2 ใช้พื้นที่เป็นฐาน 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และน ามาวางแผนร่วมกัน โดยใช้ฐานข้อมูล (School Based 
Management : SBM และStudent Based Management : SBM) มาวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 ขั้นที่ 3 บูรณาการปฏิบัติ 
 จากการวางแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆในการปฏิบัติการใช้ลักษณะบูรณาการท างานมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology :ICT) ในการ
บริหารจัดการ เช่น นิเทศก์ออนไลน์ การประชุมผ่านวิดีโอคอล มีการผสานแนวคิด /วิธีการเป็นองค์รวมท าน้อย
ได้มากตามหลักไทยแลนด์ 4.0 สู่เปูาหมายเดียวกัน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  
 ชั้นที่ 4 จัดการสะท้อนผล 
 จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล      
การท างาน เพ่ือน าสู่การปรับปรุกาท างานที่ขึ้น เกิดเป็นองค์ความรู้(Knowledge Management) โดย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
 ชั้นที5่ กลไกยั่งยืน 
 น าผลการด าเนินงานการปฏิบัติ สรุปรายงานผล น าเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์และ     
มีการสร้างระบบสนับสนุน เสริมแรง และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ   (Best Practice) 
สู่การพัฒนาอย่างยังยืน 
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สถานที่ตั้ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40(เพชรบูรณ์) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 151 หมู่ 9 ต าบลบ้านโตก  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000 มีเขตพ้ืนที่บริการ 11 อ าเภอ มีบทบาท
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชน    
ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
 การติดต่อประสานงาน 
  - กลุ่มอ านวยการ   0 5602 9656 ต่อ 01 
  - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  0 5602 9656 ต่อ 05 
  - กลุ่มบริหารงานบุคคล  0 5602 9656 ตอ่ 03 
  - กลุ่มนโยบายและแผน 0 5602 9656 ตอ่ 07 
  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  0 5602 9656 ตอ่ 09 
  - กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  0 5602 9656 ตอ่ 11 
  - หน่วยตรวจสอบภายใน  0 5602 9656 ตอ่ 13 
  - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ICT  0 5602 9656 ตอ่ 07 
  - โทรสาร 0 5602 9835 
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คณะผูจ้ัดทํา 
 

1. ที่ปรึกษา 
 1.1 นายประสิทธิ์  อินวรรณา     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 1.2 นายประทาน  หาดยาว       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 1.3 นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

2. คณะทํางาน 
 2.1 นางทิวาภรณ์  ทองจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน            หัวหน้าคณะท างาน 
    2.2 นายอุเทน  หาญสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างาน 
    2.3 นายปฏิหารย์  สูนย์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     คณะท างาน 
    2.4 นางสาวนฤมล  รักษาบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ    คณะท างาน 
 2.5 นายกฤษณะพงศ์  มีนุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     คณะท างานและเลขานุการ 
 

3. คณะทํางานตรวจสอบความถูกต้อง 
     3.1 นางสาวอัมพร สายค ายศ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน หัวหน้าคณะท างาน 
    3.2 นางสาวนฤมล  รักษาบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ    คณะท างาน 
 3.3 นายพิสิทธิ์ หอมรื่น พนักงานราชการ คณะท างาน 
 3.4 นางศิริพร รังสิมันตุ์วงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะท างานและเลขานุการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




