แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2563-2565

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

เอกสารหมายเลข 11 /2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดกรอบการดาเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิเคราะห์ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยกาหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่ งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน้อมนาหลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
กรอบในการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
ในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนที่ยั่งยืน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 2 ขอขอบพระคุ ณ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม
และคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563–2565 ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
จัดทาให้สาเร็จเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

บทสรุปผู้บริหาร
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้จัดทำแผนพัฒ นำคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 โดยได้
วิ เ ครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มทั้ ง ภำยใน ได้ แ ก่ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น และสภำพแวดล้ อ มภำยนอ ก ได้ แ ก่ โอกำส
และอุ ป สรรค และได้ ส รุ ป เป็ น ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำ เขต 2 โดยมีสำระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและได้
กำหนดโครงกำรกิจ กรรม ซึ่งมีควำมสอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ช ำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒ นำ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบำยรั ฐ บำล แผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ
ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยได้น้อมนำ
แนวทำงตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นกรอบในกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบและทิศทำงให้
สถำนศึกษำในสังกัดนำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และเป็น
ผู้เรียนที่มีคุณภำพ มีรำยละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“บริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึงอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำนของควำม
เป็นไทยโดยน้อมนำศำสตร์แห่งพระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคน
ไทย 12 ประกำร
2. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยี Digital
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพและมีทักษะวิชำชีพชั้นสูง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำโดยน้อมนำศำสตร์แห่งพระรำชำสู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ (Goals)
1.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนทุกคนมีควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

2. ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดมีคะแนนกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ในแต่ละกลุ่ มสำระมำกกว่ำร้อยละ 50
เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
4. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค
ตรงตำมศักยภำพ
5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะตำมสำยงำนและมีวัฒนธรรม
กำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
6. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำรควำมร่วมมือและจิตอำสำ
มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร จำกทุกภำคส่วน กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบโดยน้อมนำศำสตร์พ ระรำชำ
สู่สถำนศึกษำ
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมีกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
หลั กปรั ช ญำของเศรษฐกิจ พอเพีย งที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สู่ คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล มีกำรกำกับ
ติดตำม ประเมิน กำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
9. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำและสถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด มี ก ำรพั ฒ นำและใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนมีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

ประเด็นกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
กำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนาศาสตร์แห่งพระราชาสูก่ ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยี Digital

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นมืออาชีพและมีทกั ษะวิชาชีพชั้นสูง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากร 5.ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ น้นการมีส่วนร่วม เพือ่ เสริมสร้าง
วัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัด
การศึกษาอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
การศึกษาโดยน้อมนาศาสตร์แห่งพระราชาสู่การปฏิบตั ิทยี่ ั่งยืน

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพฒ
ั นาการเหมาะสมตามวัย
และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกคนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ให้มีสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน
มีพฒ
ั นาการเหมาะสมตามวัย และระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกคนมีความรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้มี
สมรรถนะหลักและคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพฒ
ั นาการ
เหมาะสมตามวัย และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกคน
มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้มีสมรรถนะ
หลักและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประจาปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนด

4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
อย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
ตรงตามศักยภาพ

7. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เน้นการทางานแบบบูรณาการ
ความร่วมมือและจิตอาสา มีเครือข่ายการบริหารจัดการ จากทุกภาค
ส่วน กระจายอานาจและความรับผิดชอบโดยน้อมนาศาสตร์พระราชา
สู่สถานศึกษา

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในสังกัดมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562 ในแต่ละ
กลุ่มสาระมากกว่าร้อยละ 50 เพิม่ ขึน้ จากปีการศึกษาทีผ่ ่านมา

8. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีการกากับ
ติดตาม ประเมิน การรายงานผลอย่างเป็นระบบ

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทางาน
ทีม่ ุ่งผลสัมฤทธิ์

1. การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง ( 1,792,800 บาท)
1) โครงการเสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมลูกเสือยุว
กาชาด
2) โครงการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและประเมินสถานศึกษาพอเพียง พ.ศ. 2563
3)โครงการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา (จิตอาสา)
4)โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของครูผู้ปฏิบตั ิงานด้านยา
เสพติดในสถานศึกษา
5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6) โครงการขับเคลื่อนสภานักเรียนและกิจกรรมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา

8. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดมีกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีการกากับ
ติดตาม ประเมิน การรายงานผลอย่างเป็นระบบ

6. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ข้มแข็ง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เน้นการทางานแบบบูรณาการ
ความร่วมมือและจิตอาสา มีเครือข่ายการบริหารจัดการ
จากทุกภาคส่วน กระจายอานาจและความรับผิดชอบโดยน้อมนา
ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
9. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการ
พัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริม 3.การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
การจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถ (9,124,530 บาท )
ในการแข่งขัน (1,701,700 บาท)

4.การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ 5. การจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วน
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
ชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (135,000 บาท) มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (5,542,500 บาท)
อย่างมีคุณภาพ (435,541,171 บาท)

1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
2) โครงการพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูง
ของนักเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education) โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
3) โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพือ่
ส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Sciencetific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
โดยใช้ชมรมครูวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อน

1) โครงการพัฒนาระบบดูแล
1) โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ช่วยเหลือนักเรียนสู่ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และการบริหาร
2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดการขยะ (Zero Waste)
ประชากรวัยเรียนเพือ่ เสริมสร้าง
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากร
วัยเรียนทีม่ ีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ
3) โครงการติดตามและพัฒนาการ
ดาเนินการโครงการอาหารกลางวัน
4) โครงการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
5)โครงการสนับสนุนงบประมาณเพือ่
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.
2551
2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการ
แบบเปิด(Open Approach)
3)โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom )
4)โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
5)โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทยระดับปฐมวัย
6) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยระดับประถมศึกษา
7)โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้

1) โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตั ิเพือ่ พัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ
2) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่าย
เป็นฐาน
3) โครงการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
(พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์)
4) โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School
Project)
5) การขับเคลื่อนงานวิชาการผ่าน องค์คณะ ก.ต.ป.น.
6)โครงการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7)โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูป
การศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
8)โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในพืน้ ที่
9)โครงการการปรับปรุงภูมิทศั น์และพัฒนาสภาพแวดล้อม

กลยุทธ์

โครงการ
(ต่อ)

1. การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง ( 1,792,800 บาท)

2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริม 3.การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
การจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถ (9,124,530 บาท )
ในการแข่งขัน (1,701,700 บาท)

4.การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ 5. การจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วน
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
ชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (135,000 บาท) มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (5,542,500 บาท)
อย่างมีคุณภาพ (435,541,171 บาท)

4) โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ.
และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
5) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
: การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562

6)โครงการสนับสนุนงบประมาณเพือ่
พัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
7)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (รวม
ปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
8)โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม
9)โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV

8) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสาร
9) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
10)โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การทดสอบและการ
ประเมินระดับชาติ (RT,NT,O-NET) ผ่านชมรมครูทางวิชาการ
(ไทย ,วิทย์,อังกฤษ,คณิตฯ)
11)โครงการประเมินผู้เรียนในการทดสอบและการประเมิน
ระดับชาติ (RT,NT,O-NET)
12)โครงการพัฒนาหลักสูตรคลังเครื่องมือมาตรฐานเพือ่
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
13)โครงการประเมินคุณภาพการอ่านผู้เรียน ชั้นป.1 และ ป.3
14)โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านผ่านห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต
15)โครงเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา-กรีฑา นักเรียนระดับอาเภอ
16)โครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยใน
โรงเรียน
17)โครงการโรงเรียนสะอาดร่มรื่นปลอดภัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู้

10)โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา
และบุคลากรในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
11)โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
แนวใหม่ (นิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายใน)
12)โครงการเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
13)โครงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน
14)โครงการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ
15)โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและ
สถานศึกษา ( Big Data)
16)โครงการสร้างการรับรู้และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ในสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
17)โครงการสร้างการรับรู้และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.2
18)โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาระบบงานทะเบียน การ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการ
ข้อมูลทางการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 และสถานศึกษา
19)โครงการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาองค์กรและคุณภาพ
การศึกษาการระดับสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2
20)โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ปี 2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต,กิจกรรมเขตสุจริต )
21)โครงการพัฒนาระบบ My Office รองรับการปฏิบตั ิงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5

บทนา
- ภาพรวม
- ข้อมูลทางการศึกษา
- โครงสร้างการบริหาร
- อานาจหน้าที่
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
- ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
- สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประเมินสภาพการจัดการศึกษาและแนวโน้มการจัดการศึกษา
- ประเด็นความต้องการในการพัฒนา
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
- วิสัยทัศน์ (Vision)
- พันธกิจ (Mission)
- ค่านิยมองค์กร ( Core Value)
- เป้าประสงค์ (Goals)
- ประเด็นกลยุทธ์
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการ/งบประมาณ
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

1
2
5
6
7
15
79
83
85
85
85
86
86
87
97
117

ภาคผนวก
- คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ที่ 560/2562
เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี พ.ศ. 2563-2565 และกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
- คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ที่ 596/2562
เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี พ.ศ. 2563-2565

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เขตบริการทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2
จานวนนักเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 (แยกตามระดับการศึกษา)
บุคลากรประจาสานักงาน
ข้าราชการครูประจาสถานศึกษา
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวประจาสถานศึกษา
เครือข่ายสถานศึกษา
การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
2561 กับปีการศึกษา 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
9. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ.)
10. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาแนกตามเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ.)
11. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา
2560 – 2561
12. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
13. จานวนผู้เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เด็กเกิดปี พ.ศ. 2555)
14. จานวนผู้เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562 (เด็กเกิดปี พ.ศ. 2556-2559)
15. จานวนและร้อยละของผู้เรียนออกกลางคันในปีการศึกษา 2560 และ 2561
16. ข้อมูลการจบการศึกษาตามหลักสูตรและการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560-2561
17. ข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนในสังกัด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 ตามแนวทางของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ระหว่าง 30 มีนาคม
ถึง 10 พฤศจิกายน 2562 )
18. ผลการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2559 - 2562)

หน้า
2
2
3
3
4
4
4
7
8
9
9
10
10
11
11
12
12
14

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
19. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์ชองสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2559 - 2562)
20. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ย้อนหลัง 3 ปี
(ปี 2560 – 2562 )

หน้า
14
15

ส่วนที่ 1
บทนำ

1. ภำพรวม
ที่ตั้งและอาณาเขต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ตั้งอยู่บนถนนตระกำร- พนำ ตำบลขุหลุ
อำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อกับเขตพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอชำนุมำน และอำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอำนำจเจริญ
ทิศใต้
ติดต่ออำเภอเหล่ำเสือโก้ก , อำเภอดอนมดแดง , อำเเภอตำลสุม
จังหวัดอุบลรำชธำนี และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลรำชธำนี
ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอพนำ , อำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอำนำจเจริญ

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบเกือบทั้งหมด มีภูเขำบำงส่วน มีเขตพื้นที่ของอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอนำตำล
และอำเภอเขมรำฐ ชำยแดนติดต่อกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

ลักษณะภูมิอำกำศ
ลักษณะอำกำศร้อน และมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนำว และฤดูร้อน ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
ทำงกำรเกษตรกรรม

ขอบเขตบริกำรทำงกำรศึกษำ
รับผิดชอบเขตบริกำรทำงกำรศึกษำให้กำรศึกษำ จำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอกุดข้ำวปุ้น
อำเภอเขมรำฐ อำเภอตระกำรพืชผล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอนำตำล มีโรงเรียนรัฐบำล จำนวน 214 โรงเรียน
3 สำขำ ดังนี้
ตำรำงที่ 1 เขตบริกำรทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2
อำเภอ
ตระกำรพืชผล
เขมรำฐ
กุดข้ำวปุ้น
โพธิ์ไทร
นำตำล
รวม

ตำบล
23
9
5
6
4
47

หมู่บ้ำน
234
123
75
71
64
567

ขอบเขตบริกำรทำงกำรศึกษำ
เทศบำล
อบต.
1
22
5
4
1
4
1
5
1
3
9
38

พื้นที่(ตร.ก.ม.)
1,465
526.75
320
301
191.9
2,804.65

ที่มำข้อมูล : วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุบลรำชธำนี

2.ข้อมูลทำงกำรศึกษำ

ประจำปีกำรศึกษำ 2562 (ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562) ดังนี้

ตำรำงที่ 2 ข้อมูลสถำนศึกษำในสังกัด สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2
ประเภท
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น
จำแนกตำมโรงเรียนหลัก / สำขำ
- โรงเรียนหลัก
- โรงเรียนสำขำ
จำแนกตำมประเภทที่เปิดสอน
- ระดับประถมศึกษำ
- โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
จำแนกตำมขนำดโรงเรียน
ขนำดเล็ก (นร. 0 - 120 คน)
ขนำดกลำง (นร. 121 - 600 คน)
ขนำดใหญ่ (นร. 601 - 1,500 คน)

จำนวนโรงเรียน
217

ร้อยละ
100

214
3

98.62
1.38

168
49

77.42
22.58

135
79
3

62.21
36.41
1.38

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2

หน้า 2

ตำรำงที่ 3 จำนวนนักเรียนในสังกัด สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 (แยกตำมระดับกำรศึกษำ)
สถำนศึกษำ (รัฐบำล)
ระดับ

จำนวนนักเรียน (คน)
5,673
19,191
3,445
28,309

ก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
รวม
3. จำนวนบุคลำกร
ตำรำงที่ 4 บุคลำกรประจำสำนักงำน (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2562)
ที่
1
2
3
4

5
6

ประเภท
ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
ศึกษำนิเทศก์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- กลุ่มอำนวยกำร
- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มนโยบำยและแผน
- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
- กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
- กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
- กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- หน่วยตรวจสอบภำยใน
- กลุ่มกฎหมำยและคดี
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวมทั้งสิ้น

เพศ

รวมทั้งสิ้น

ชำย
1
4
9

หญิง
6

3
0
3
2
1
1

3
5
3
7
8
-

6
5
6
9
9
1

1
1

1
1

1
2

1
8
35

5
39

1
13
74

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2

1
4
15

หน้า 3

ตำรำงที่ 5 ข้ำรำชกำรครูประจำสถำนศึกษำ (ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562)

ที่
1
2
3
4
5

สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
อำเภอ
รอง ผอ.
ผอ.สถำนศึกษำ
รวม
สถำนศึกษำ
กุดข้ำวปุ้น
29
29
เขมรำฐ
40
40
ตระกำรพืชผล
88
88
โพธิ์ไทร
33
33
นำตำล
22
22
รวม
212
212

สำยงำนกำรสอน
รวมทั้งสิ้น

ครู
177
440
536
276
206
1,635

206
480
624
309
228
1,847

ตำรำงที่ 6 ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวประจำสถำนศึกษำ (ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
ที่
1
2
3

ตำแหน่ง
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว

จำนวน(คน)
70
137
425

รวมทั้งสิ้น

632

ตำรำงที่ 7 เครือข่ำยสถำนศึกษำ
เครือข่ำยสถำนศึกษำ
เครือข่ำยที่ 1 คอนสำย กระเดียน แดง
เครือข่ำยที่ 2 สะพือโคกจำนตระกำร
เครือข่ำยที่ 3 กุศกร ตำกแดด ห้วยฝ้ำย
เครือข่ำยที่ 4 รัตนคีรี
เครือข่ำยที่ 5 เกษม กุดยำลวน คำเจริญ
เครือข่ำยที่ 6 ขุหลุเซเป็ดนำพิน
เครือข่ำยที่ 7 เป้ำหนองเต่ำนำสะไม
เครือข่ำยที่ 8 ขำมเปี้ยไหล่ทุ่ง
เครือข่ำยที่ 9 โนนสวำงสัมพันธ์
เครือข่ำยที่ 10 ข้ำวปุ้น - กำบิน
เครือข่ำยที่ 11 แก่งเค็ง-หนองทันน้ำ
เครือข่ำยที่ 12 ภูสะมุย

สถำนที่ตั้งสำนักงำนเครือข่ำย
โรงเรียนบ้ำนเวียง (ตุอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้ำนโพนเมือง
โรงเรียนบ้ำนตำกแดด
โรงเรียนบ้ำนถ้ำแข้
โรงเรียนบ้ำนแพง
โรงเรียนบ้ำนนำเดื่อ
โรงเรียนบ้ำนน้ำคำ
โรงเรียนบ้ำนดอนงัว
โรงเรียนบ้ำนคำแม่มุ่ย
โรงเรียนชุมชนบ้ำนข้ำวปุ้นฯ
โรงเรียนบ้ำนศรีสมบูรณ์แหลมทอง
โรงเรียนบ้ำนจอมปลวกสูงสร้ำงกุง

ประธำนเครือข่ำย
นำยจิระศักดิ์ คำมูล
นำยฤทธิชัย สำยโพธิ์
นำยสมหมำย ธิโกศรี
นำยพินิจ
โคระรัตน์
นำยศรำวุธ
วงศ์ทอง
นำยสมชำย จันทร์ถอด
นำยวิชัย
บุตรโท
นำยพินิจ
แก้วตำ
นำยชำนำญ วรรณวัตร
นำยกฤติเดช สกุลว่องไว
นำยสมศักดิ์ จำปำโท
นำยบุญเลิศ กลีบรัง
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เครือข่ำยสถำนศึกษำ
เครือข่ำยที่ 13 โพธิ์ไทร-สำรภี
เครือข่ำยที่ 14 สองคอน-ม่วงใหญ่
เครือข่ำยที่ 15 นำตำลพังเคน
เครือข่ำยที่ 16 พะลำนกองโพน
เครือข่ำยที่ 17 เขมรำฐ-นำแวง
เครือข่ำยที่ 18 จตุรมิตร
เครือข่ำยที่ 19 หนองผือ

สถำนที่ตั้งสำนักงำนเครือข่ำย
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ไทร
โรงเรียนบ้ำนสองคอน
โรงเรียนบ้ำนโนนขุมคำ
โรงเรียนบ้ำนโพนแพง
โรงเรียนบ้ำนนำแวง
โรงเรียนชุมชนบ้ำนขำมป้อม
โรงเรียนโรงเรียนบ้ำนป่ำข่ำ

ประธำนเครือข่ำย
นำยสมพงศ์ สัมมำปรำบ
นำยสุบรรณ กำสำ
นำยจักรพันธ์ แพงจักร
นำยนิยม
สุภำษร
นำยมงคล
กุลเกลี้ยง
นำยสุรสีห์
ผลจันทร์
นำยประเสริฐ พวงศรี

3.โครงสร้ำงกำรบริหำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้แบ่งส่วนรำชกำร ตำมกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็น 9 กลุ่ม
และ 1 หน่วย ได้แก่
1. กลุ่มอำนวยกำร
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3. กลุ่มนโยบำยและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
5. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
8. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9. กลุ่มกฎหมำยและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน
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4. อำนำจหน้ำที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้แบ่งส่วนรำชกำร ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560” มีอำนำจหน้ำที่
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตำมกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(4) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(9) ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(10) ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำน
กำรศึกษำ
(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กรและบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยการ
ทบทวนผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาและการวิ เ คราะห์ แ นวโน้ม ทิ ศ ทางการเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ ที่ คาดว่า จะมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เพื่อใช้กาหนด
ทิศทางและเป้าหมายของการจั ดการศึกษา ในช่วงปีงบประมาณ 2563 – 2565 ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 บรรลุเป้าหมาย

1. ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำอุ บ ลรำชธำนี เขต 2 มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2562 โดยจำแนกตำมจุดเน้นกำรพัฒนำ ดังนี้
1. ด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล
1.1 คุณภำพกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 8 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561
กับปีกำรศึกษำ 2560 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 2 ของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561
ชั้น
ป.6

ม.3

ปีกำรศึกษำ
2561
2560
ผลต่ำง
สรุปผล
2561
2560
ผลต่ำง
สรุปผล

ภำษำไทย
51.44
41.99
+9.45
เพิ่มขึ้น
49.13
43.53
+5.60
เพิ่มขึ้น

ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
31.92
32.44
36.95
29.33
31.77
36.49
+2.59
+0.67
+0.46
เพิ่มขึ้น
เพิม่ ขึ้น
เพิ่มขึ้น
25.40
24.48
33.62
26.53
20.41
29.08
-1.13
+4.07
+4.54
ลดลง
เพิม่ ขึ้น
เพิ่มขึ้น

เฉลี่ยรวม
38.19
34.90
+3.29
เพิ่มขึ้น
33.16
29.89
+3.27
เพิ่มขึ้น

ที่มำ : รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 สพป.อุบลรำชธำนี
เขต 2

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2

หน้า 7

จำกตำรำงที่ 8 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 กับปีกำรศึกษำ 2560 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 2 พบว่ำ ในภำพรวมทั้ง 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2561 มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2560 โดยผลกำรทดสอบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นจำก
ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 กับปีกำรศึกษำ 2560 ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 2 พบว่ำ ในภำพรวมทั้ง 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2561 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2560 โดยผลกำรทดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2560 ส่วนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจำกปี
กำรศึกษำ 2560

ตำรำงที่ 9 กำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2561 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดอุบลรำชธำนี (เฉพำะโรงเรียนในสังกัด สพฐ.)
ชั้น

สพป.อุบลรำชธำนี

ภำษำไทย

ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

เฉลี่ยรวม

ป.6

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

55.53
51.44
50.03
49.04
49.76
55.90

38.13
31.92
30.63
30.39
30.28
39.24

39.32
32.44
29.69
29.73
29.88
37.50

39.80
36.95
35.40
35.19
35.91
39.93

43.20
38.19
36.44
36.09
36.46
43.14

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.

54.61

35.47

35.65

38.83

41.14

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

51.00

32.85

32.80

36.65

38.33

ที่มำ : รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2

จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสำระวิชำกำรเรียนรู้ 38.19 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่ม
สำระวิชำกำรเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 2 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี (เฉพำะ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.)

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2
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ตำรำงที่ 10 กำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2561 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดอุบลรำชธำนี (เฉพำะโรงเรียนในสังกัด สพฐ.)
ชั้น
ม.3

สพป.อุบลรำชธำนี
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

ภำษำไทย
48.15
49.13
44.15
44.86
47.29
54.42
55.04
50.64

ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
26.09
24.23
32.40
25.40
24.48
33.62
25.89
23.55
31.31
25.51
23.76
31.29
25.53
23.90
32.95
29.45
30.04
36.10
29.10
30.28
36.43
26.89
27.36
34.10

เฉลี่ยรวม
32.72
33.16
31.23
31.36
32.42
37.50
37.71
34.75

ที่มำ : รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2

จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2561 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสำระวิชำกำรเรียนรู้ 33.16 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4
กลุ่มสำระวิชำกำรเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
( เฉพำะโรงเรียนในสังกัด สพฐ.)
ตำรำงที่ 11 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (Nation Test : NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัด สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 - 2561
หน่วย : ร้อยละ

ทักษะที่ประเมิน

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

ค่ำกำรพัฒนำ

ด้ำนควำมสำมำรถทำงภำษำ

48.17

49.62

+1.45

ด้ำนคำนวณ

36.25

45.80

+9.55

ด้ำนกำรใช้เหตุผล

42.17

44.20

+2.03

42.21

46.54

+4.33

รวม 3 ด้ำน

จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (NT: Nation Test) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัด สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2560 ทั้ง 3
ด้ำนด้ำนควำมสำมำรถทำงภำษำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.45 ด้ำนคำนวณ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.55 ด้ำนกำรใช้เหตุผล
เพิ่มขึ้น 2.03 และมีค่ำเฉลี่ยรวม 3 ด้ำน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.33
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2
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ตำรำงที่ 12 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560-2561
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 2560-2561
ระดับ

ด้ำนภำษำ
2560

2561

ระดับประเทศ 52.67 53.18
ระดับเขต
48.17 49.62
เพิ่ม/ลด
-4.5 -3.56
สรุปผล
ต่ำกว่ำ ต่ำกว่ำ

ด้ำนคำนวณ
2560

ด้ำนเหตุผล

2561

2560

37.75 47.19
36.25 45.8
-1.50 -1.39
ต่ำกว่ำ ต่ำกว่ำ

45.31
42.19
-3.12
ต่ำกว่ำ

2561

เฉลี่ยรวม
2560

เพิ่ม/ลด

2561

48.07 45.25 49.48
44.2 42.21 46.54
-3.87 -3.04 -2.94
ต่ำกว่ำ ต่ำกว่ำ ต่ำกว่ำ

+4.23
+4.33

จำกตำรำงที่ 12 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
เปรียบเทียบระดับประเทศ กับ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2) ปีกำรศึกษำ 2560-2561
พบว่ำ ในระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 4.23) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 4.33) และคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 ) ต่ำกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 3 ด้ำน โดยในปีกำรศึกษำ 2560 ต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 3.04 และปี
กำรศึกษำ 2561 ต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 2.94
1.2 สิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 ได้สรุปข้อมูลสำมะโนประชำกรวัยเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 (เด็กเกิดปี
พ.ศ. 2555-2559) แยกรำยโรงเรียน ดังตำรำงที่ 14-15 นี้
ตำรำงที่ 13 จำนวนผู้เข้ำเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 (เด็กเกิดปี พ.ศ. 2555)
จำนวน
เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
ไม่ได้
ประชำกร
(เกิด 2555)
เด็ก
รวมทั้งสิ้น
เข้ำเรียนชั้นอื่น
เกิด วัยเรียน
ที่
สพฐ.
อื่นๆ
รวมเข้ำเรียน
เข้ำเรียน
ปี
ตำม
พ.ศ. ทร. 14
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
สพป. สศศ. เอกชน อปท. อื่นๆ รวม
จำนวน
จำนวน
สพฐ. สช รวม
(คน)
ละ
ละ
ละ
ละ
1 2555 2,456 1,848 3
510
16 79 2,456 100
0
0 2,456 100 127 4 133 5.41
รวม
2,456 1,848 3
510
16 79 2,456 100
0
0 2,456 100 127 4 133 5.41

จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำ มีเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2555 (สำรวจจำกจำนวนประชำกรวัยเรียนตำม ทร. 14 )
จำนวนทัง้ สิ้น 2,456 คน ได้เข้ำเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 2,456 คน คิดเป็น
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 10

ร้อยละ 100 โดยเข้ำเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 1,851 คน คิดเป็น 75.37 และในสังกัดอื่นๆ (เอกชน, อทป.
และ อื่นๆ) จำนวน 605 คน คิดเป็นร้อยละ 24.63 และเข้ำเรียนชั้นอื่น จำนวน 133 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.41
ตำรำงที่ 14 จำนวนผู้เข้ำเรียนในระดับชั้นอนุบำล ปีกำรศึกษำ 2562 (เด็กเกิดปี พ.ศ. 2556-2559)
จำนวน
เด็ก ประชำกร
เกิด วัยเรียน
ที่
ปี
ตำม
พ.ศ. ทร. 14
(คน)
1 2556 3,608
2 2557 3,591
3 2558 3,337
4 2559 3,007
รวม
13,543

เข้ำเรียนชั้นอนุบำล ปีกำรศึกษำ 2562 (เกิด 2556 - 2559)

ไม่ได้
รวมทั้งสิ้น

สพฐ.
สพป.
2,799
2,320
976
255
6,350

อื่นๆ

รวมเข้ำเรียน

สศศ. เอกชน อปท. อื่นๆ
1
1

572
218
482
754
279 2,072
149 2,527
1,482 5,571

18
30
9
57

รวม

เข้ำเรียนชั้นอื่น

เข้ำเรียน

ร้อยละ

18
99.97
3,586 99.86
3,337 100.00
2,931 97.47
13,461 99.39

จำนวน
1
5
76
82

ร้อย
จำนวน
ละ
0.03 3,608
0.14 3,591
0.00 3,337
2.53 3,007
0.61 13,543

ร้อย
ละ
100
100
100
100
100

ร้อย
ละ
15 150 4.16
3 58 1.62
- 21 0.63
- 0.00
18 229 1.60

สพฐ. สช รวม
135
55
21
211

จำกตำรำงที่ 14 มีเด็กที่เกิดในระหว่ำงปี พ.ศ. 2556-2559 (สำรวจจำกจำนวนประชำกรวัยเรียนตำม
ทร. 14 ) จำนวนทั้งสิ้น 13,543 คน ได้เข้ำเรียนในระดับชั้นอนุบำล ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 13,461 คน คิด
เป็นร้อยละ 99.39 และไม่ได้เข้ำเรียน จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 โดยเข้ำเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน
6,351 คน คิดเป็น 46.90 และในสังกัดอื่นๆ (เอกชน, อทป.และ อื่นๆ) จำนวน 7,110 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50
และเข้ำเรียนชั้นอื่น จำนวน 229 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.60
ตำรำงที่ 15 จำนวนและร้อยละของผู้เรียนออกกลำงคันในปีกำรศึกษำ 2560 และ 2561
ระดับชั้น
ป.1 – ป.6
ม.1 – ม.3
ม.4 – ม.6
รวมทั้งสิ้น

ปีกำรศึกษำ 2560
ผู้เรียนออกกลำงคัน
จำนวนผู้เรียน
ต้นปี(คน)
จำนวน(คน)
ร้อยละ
19,628
3,669
23,297

2
13
15

0.008
0.056
0.064

ปีกำรศึกษำ 2561
ผู้เรียนออกกลำงคัน
จำนวนผู้เรียน
จำนวน
ต้นปี(คน)
ร้อยละ
(คน)
19,282
9
0.046
3,487
1
0.028
22,739
10
0.043

เพิ่มขึ้น/
ลดลงร้อย
ละ
0.038
-0.028
-0.021

จำกตำรำงที่ 15 พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2561 มีจำนวนผู้เรียนออกกลำงคัน จำนวน 10 คน จำกจำนวน
ผู้เรียนต้นปีกำรศึกษำ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 22,739 คน คิดเป็นร้อยละ 0.043 ซึ่งมีจำนวนลดลงจำกปีกำรศึกษำ
2560 ซึ่งมีผู้เรียนที่ออกกลำงคัน จำนวน 15 คน จำกจำนวนผู้เรียนต้นปีกำรศึกษำ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 23,297 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.064 ร้อยละผู้เรียนที่ออกกลำงคันเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2560- 2561 ลดลง ร้อยละ 0.021

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 11

ตำรำงที่ 16 ข้อมูลกำรจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรและกำรศึกษำต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2560-2561
ปีการศึกษา
2560

หน่วยนับ

นักเรียนศึกษาต่อ(คน)
นักเรียน ม.3 นักเรียน ม.3
ทัง้ หมด ทีจ่ บตามหลักสูตร สายสามัญ สายอาชีพ อืน่ ๆ

คน

1,194

ร้อยละ
2561

คน

1,087

ร้อยละ
ผลต่างระหว่าง คน
ปี 2560-2561 ร้อยละ

-

นักเรียนที่
รวม ไม่ศึกษาต่อ

1,096

310

541

164 1,015

81

91.79

28.28

49.36

14.96 92.61

7.39

992

409

405

91.26

41.23

40.83

107 -

104.00

99 -

136 -

-

0.53

12.95 -

8.53 -

143

957

35

14.42 96.47

3.53

21 - 58 0.55

3.86 -

46
3.86

ที่มำ : http://bigdata.ubon2-ed.go.th/center/student_occasion.php
จำกตำรำงที่ 16 พบว่ำ นักเรียนระดับชั้นม.3 จบตำมหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 ร้อยละ 91.79
และปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ 91.26 ลดลงร้อยละ 0.53 และร้อยละกำรเรียนต่อ ปีกำรศึกษำ 2560 ร้อยละ
92.61 โดยเรียนต่อในสำยสำมัญ ร้อยละ 28.28 สำยอำชีพ ร้อยละ 49.36 และอื่น ร้อยละ 14.96 ปีกำรศึกษำ
2561 ร้อยละ 96..47 โดยเรียนต่อในสำยสำมัญ ร้อยละ 41.23 สำยอำชีพ ร้อยละ 40.83 และอื่นๆ ร้อยละ 14.42
สรุปร้อยละกำรเรียนต่อ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.86
ตำรำงที่ 17 ข้อมูลภำวะโภชนำกำรของนักเรียนในสังกัด สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 ตำมแนวทำงของ
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ระหว่ำง 30 มีนำคม ถึง 10 พฤศจิกำยน 2562 )
รำยกำร

30-มี.ค.-62
10-มิ.ย.-62
30-ก.ย.-62
10-พ.ย.-62
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

1. สถำนศึกษำในสังกัด
217
217
217
217
สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2
2.นักเรียนทั้งหมด
25,484
25,005
24,940
24,950
3. สถำนศึกษำที่จัดรำยกำรอำหำร
217 100
217 100
217 100
217 100
กลำงวัน
3.1 ใช้โปรแกรม Thai School
213 98.16
217
100
217
100
217 100
Lunch
3.2 จัดตำมสภำพควำมพร้อม
4 1.84
ของโรงเรียน
4. นักเรียนมีภำวะโภชนำกำรที่ดี
21,540 84.52 20,574 82.28 21,016 84.27 21,210 85.01
ตำมแนวทำงกรมอนำมัย
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 12

รำยกำร

30-มี.ค.-62
10-มิ.ย.-62
30-ก.ย.-62
10-พ.ย.-62
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

5. นักเรียนที่มีภำวะ
3,944 15.47 4,431 17.72 3,924 15.73 3,740 14.99
ทุพโภชนำกำร
5.1 จำนวนนักเรียนที่มีภำวะอ้วน
1,346 5.28 1,564 6.25 1,455 5.83 1,478 5.92
5.2 จำนวนนักเรยีนที่มีภำวะผอม
1,547 6.07 1,740 6.96 1,512 6.06 1,421
5.7
5.3 จำนวนนักเรียนที่มีภำวะเตี้ย
1051 4.12 1,127 4.51
957 3.84
841 3.37
ที่มา : https://www.thaieducation.net/lunchsystem/
จำกตำรำงที่ 17 พบว่ำ ร้อยละของนักเรียนมีภำวะโภชนำกำรที่ดีตำมแนวทำงกำรกรมอนำมัยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ดังนี้ 30 มีนำคม 2562 ร้อยละ 84.52 , 10 มิถุนำยน 2562 ร้อยละ82.28 ,30 กันยำยน 2562 ร้อยละ
84.27, 10 พฤศจิกำยน 2562 ร้อยละ 85.01 และร้อยละของนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำรมีแนวโน้มลดลง ดังนี้
30 มีนำคม 2562 ร้อยละ 15.47 , 10 มิถุนำยน 2562 ร้อยละ17.72 ,30 กันยำยน 2562 ร้อยละ 15.73, 10
พฤศจิกำยน 2562 ร้อยละ 14.99
2. ด้ำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้ดำเนินกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
2.1 อบรมธุรกำรโรงเรียน จำนวน 217 คน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ในกำร
ทำงำนในตำแหน่งธุรกำรโรงเรียน เพื่อสำมำรถปฏิบัติกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพช่วยแบ่งเบำภำระงำนของครูผู้สอน
ได้เต็มที่ทำให้ครูมีเวลำอยู่ในชั้นเรียนมำกขึ้น
2.2 กำรปฐมนิเทศเพื่อให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักในจรรยำบรรณวิชำชีพครูให้กับครูผู้ช่วยที่
บรรจุใหม่ก่อนกำรเริ่มปฏิบัติงำนจริง
2.3 กำรจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน กำหนดแนวทำงกำรประเมิน และลง
นำมในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำง ผู้บังคับบัญชำกับผู้รับกำรประเมิน ทำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่มีตัวอยู่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ ไม่เลื่อนเงินเดือน ครั้ งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ.
กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ทุกรำย
2.4 กำรศึกษำดูงำน ได้มีกำรนำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้แทน ก.ต.ป.น. ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำศึกษำดูงำนที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผ ลกำรปฏิบัติกำรเป็นเลิศ เช่น โครงกำรศึกษำดูงำน
โครงกำรเขตสุจริต ที่ สพป. สระแก้ว เขต 1 จำนวน 39 คน ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสและกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต ทำให้ผลกำรประเมิน ITA
ของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 อยู่ใน ระดับดีมำก และศึกษำดูงำนในโครงกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ณ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15 จังหวัดเชียงรำย โดยมีตัวแทนผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู จำกโรงเรียน
ในสังกัดเข้ำร่วมศึกษำดูงำน จำนวน 57 โรงเรียน จำนวน 140 คน ในระหว่ำงวันที่ 23–26 ธันวำคม 2561 ทำให้
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 13

ผู้บริหำรและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับศำสตร์แห่งพระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในส่วนของสถำนศึกษำได้
ขับเคลื่อนศำสตร์แห่งพระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่
10 และพระบรมวงศำนุวงศ์ ลงสู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนตระหนักถึงควำมสำคัญของศำสตร์
แห่งพระรำชำ และได้รับกำรปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมในกำรดำรงชีวิตได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป
2.5 กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับที่ผู้เกษียณอำยุรำชกำรในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกษียณสำมำรถดำเนินชีวิตในวัย
เกษียณได้อย่ำงมีควำมสุขและมีเกิดควำมภำคภูมิใจ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวบรรลุวัตถุประสงค์ มีผู้เข้ำร่วมงำนคิด
เป็นร้อยละ จำนวน 100 คน จำกทั้งหมด 110 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90
3. ด้ำนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้ดำเนินกำรงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ และมีผลกำรประเมินผลในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ตำรำงที่ 18 ผลกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2
ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2559 - 2562)
ปี
2559
2560
2561
2562

คะแนนที่ได้รับ
86.00
ไม่มีกำรประเมิน
ไม่มีค่ำคะแนน
97.5

ระดับคุณภำพ
ดีเยี่ยม
ไม่มีกำรประเมิน
ดีมำก
ดีเยี่ยม

จำกตำรำงที่ 18 พบว่ำ ผลกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
เขต 2 ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนน 86.00)
และปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับดีมำก (ไม่มีค่ำคะแนน) และปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
(คะแนน 97.5 )
ตำรำงที่19 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ชองสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2559 - 2562)
ปี
ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม
ระดับคุณภำพ
2559
3.67
ดีมำก
2560
3.10
ดี
2561
1.59
พอใช้
2562
4.58
ดีเยี่ยม
จำกตำรำงที่ 19 พบว่ำ ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำน
เขตพื้นทีกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ชองสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 14

2561) มีระดับคุณภำพลดลงทุกปี รำยละเอียดดังนี้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ระดับ ดีมำก (คะแนนเฉลี่ย 3.67)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย3.10) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ระดับ พอใช้ (คะแนนเฉลี่ย
1.59) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระดับ ดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 4.58)
ตำรำงที่ 20 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ITA) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 – 2562 )
ปี
2560
2561
2562

ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม
88.12
84.67
85.14

ระดับคุณภำพ
สูงมำก
สูงมำก
สูงมำก

จำกตำรำงที่ 20 พบว่ำ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ITA) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 –
2562 ) ดังนี้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับคุณภำพ สูงมำก (คะแนนเฉลี่ย 88.12) ปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 อยู่ในระดับคุณภำพ สูงมำก (คะแนนเฉลี่ย 84.67) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับคุณภำพ สูงมำก
(คะแนนเฉลี่ย 85.14)

2. สภำพแวดล้อมภำยนอกที่ส่งผลต่อทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อันประกอบไปด้วยนโยบำยในระดับต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ดังต่อไปนี้

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10
มีใจควำมสำคัญว่ำ กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้ผู้เรียน 4 ด้ำน ดังนี้
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง
2) ยึดมั่นในศำสนำ
3) มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์
4) มีควำมเอื้ออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
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2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ ชั่ว ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง
3. มีงำนทำ มีอำชีพ
1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชนรักงำน สู้
งำน ทำจนงำนสำเร็จ
2) กำรฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนทำงำนและมีงำนทำในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมืออำชีพ มีงำนทำ จนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน
2) ครอบครัว สถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำร ต้องเสริมให้ทุกคนมีโอกำสทำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี
3) กำรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำให้บ้ำนเมือ งได้ก็ต้องทำ เช่น งำนอำสำสมัคร งำนบำเพ็ญ
ประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ทำด้วยควำมมีน้ำใจและเอื้ออำทร
หลักกำรทรงงำน ในหลวงรัชกำลที่ 9
1. จะทำอะไรต้องศึกษำข้อมูลให้เป็นระบบ
ทรงศึ ก ษำข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดอย่ ำ งเป็ น ระบบจำกข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ทั้ ง เอกสำร แผนที่ สอบถำมจำกเจ้ ำ หน้ ำที่
นักวิชำกำร และรำษฎรในพื้นที่ให้ได้รำยละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่ำนั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่ำงถูกต้อง
รวดเร็ว และตรงตำมเป้ำหมำย
2. ระเบิดจำกภำยใน
จะทำกำรใดๆ ต้องเริ่มจำกคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยในให้เกิดควำมเข้ำใจและอยำกทำ
ไม่ใช่กำรสั่งให้ทำ คนไม่เข้ำใจก็อำจจะไม่ทำก็เป็นได้ ในกำรทำงำนนั้นอำจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อน
ร่วมงำน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทรำบถึงเป้ำหมำยและวิธีกำรต่อไป
3. แก้ปัญหำจำกจุดเล็ก
ควรมองปัญหำภำพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหำนั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้ำม แล้วเริ่มแก้ปัญหำ
จำกจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยำยแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เรำสำมำรถเอำมำประยุกต์ใช้กับกำร
ทำงำนได้ โดยมองไปที่เป้ำหมำยใหญ่ของงำนแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือทำจำกจุดเล็กๆ ก่อน ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ แก้ไป
ทีละจุด งำนแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ “ถ้ำปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขกำรปวดหัวนี้
ก่อน มันไม่ได้แก้อำกำรจริง แต่ต้องแก้ปัญหำที่ทำให้เรำปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภำพที่ดีได้…”
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4. ทำตำมลำดับขั้น
เริ่มต้นจำกกำรลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นก่อน เมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จำเป็นลำดับต่อไป ด้วยควำมรอบคอบ
และระมัดระวัง ถ้ำทำตำมหลักนี้ได้ งำนทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้โดยง่ำย… ในหลวงรัชกำลที่ 9 ทรงเริ่มต้นจำกสิ่งที่
จำเป็นที่สุดของประชำชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภำพสำธำรณสุข จำกนั้นจึงเป็นเรื่องสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน และ
สิ่งจำเป็นในกำรประกอบอำชีพ อำทิ ถนน แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร กำรอุปโภคบริโภค เน้นกำรปรับใช้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นที่รำษฎรสำมำรถนำไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “กำรพัฒนำประเทศจำเป็นต้องทำตำมลำดับขั้น
ต้องสร้ำงพื้นฐำน คือควำมพอมี พอกิน พอใช้ ของประชำชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีกำรและอุปกรณ์ที่
ประหยัด แต่ถูกต้องตำมหลักวิชำ เมื่อได้พื้นฐำนที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สำมำรถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้ำงเสริม
ควำมเจริญและฐำนะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป…” พระบรมรำโชวำทของในหลวงรัชกำลที่ 9 เมื่ อวันที่
18 กรกฎำคม 2517
5. ภูมิสังคม ภูมิศำสตร์ สังคมศำสตร์
กำรพัฒนำใดๆ ต้องคำนึงถึงสภำพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่ำเป็นอย่ำงไร และสังคมวิทยำเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจ
คอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีควำมแตกต่ำงกัน “กำรพัฒนำจะต้องเป็นไปตำมภูมิประเทศ
ทำงภูมิศำสตร์และภูมิประเทศทำงสังคมศำสตร์ ในสังคมวิทยำ คือนิสัยใจคอของคนเรำ จะไปบังคับให้คนอื่นคิด
อย่ำงอื่นไม่ได้ เรำต้องแนะนำ เข้ำไปดูว่ำเขำต้องกำรอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบำยให้เขำเข้ำใจหลักกำรของกำรพัฒนำนี้
ก็จะเกิดประโยชน์อย่ำงยิ่ง”
6. ทำงำนแบบองค์รวม
ใช้วิธีคิดเพื่อกำรทำงำน โดยวิธีคิดอย่ำงองค์รวม คือกำรมองสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดอย่ำงเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่ำง
มีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทำงแก้ไขอย่ำงเชื่อมโยง
7. ไม่ติดตำรำ
เมื่อเรำจะทำกำรใดนั้น ควรทำงำนอย่ำงยืดหยุ่นกับสภำพและสถำนกำรณ์นั้นๆ ไม่ใช่ก ำรยึดติดอยู่กับแค่ในตำรำ
วิชำกำร เพรำะบำงที่ควำมรู้ท่วมหัว เอำตัวไม่รอด บำงครั้งเรำยึดติดทฤษฎีมำกจนเกินไปจนทำอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่
เรำทำบำงครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภำพธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยำด้วย
8. รู้จักประหยัด เรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในกำรพัฒ นำและช่ว ยเหลื อรำษฎร ในหลวงรัช กำลที่ 9 ทรงใช้ ห ลั กในกำรแก้ปัญหำด้ ว ยควำมเรี ยบง่ำยและ
ประหยัด รำษฎรสำมำรถทำได้เอง หำได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภำคนั้นมำแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่
ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยำกมำกนัก ดังพระรำชดำรัสตอนหนึ่งว่ ำ “ให้ปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อย
ให้ขึ้นเองตำมธรรมชำติจะได้ประหยัดงบประมำณ”
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9. ทำให้ง่ำย
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับ ปรุ งและแก้ไขงำน กำรพัฒ นำประเทศตำมแนวพระรำชดำริไปได้โ ดยง่ำย ไม่ยุ่งยำก
ซับซ้อนและที่สำคัญอย่ำงยิ่งคือ สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนและระบบนิเวศโดยรวม “ทำให้ง่ำย”
10. กำรมีส่วนร่วม
ทรงเป็นนักประชำธิปไตย ทรงเปิดโอกำสให้สำธำรณชน ประชำชนหรือเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับได้มำร่วมแสดงควำม
คิดเห็น “สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้ำงขวำง หนักแน่น รู้จักรับฟังควำมคิดเห็น แม้กระทั่งควำมวิพำกษ์วิจำรณ์
จำกผู้ อื่น อย่ ำงฉลำดนั้ น แท้จ ริ งคือ กำรระดมสติปัญญำละประสบกำรณ์อันหลำกหลำยมำอ ำนวยกำรปฏิบั ติ
บริหำรงำนให้ประสบผลสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง
11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
ในหลวงรัชกำลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระรำชดำรัสตอนหนึ่งว่ำ “…ใครต่อใครบอก
ว่ำ ขอให้เ สียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อำจรำคำญด้วยซ้ำว่ำ ใครต่อใครมำก็บอกว่ำขอให้คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวม อำจมำนึกในใจว่ำ ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่ำคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น
มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่ำงเดียว เป็นกำรให้เพื่อตัวเองสำมำรถที่จะมีส่วนรวมที่จะอำศัยได้…”
12. บริกำรที่จุดเดียว
ทรงมีพระรำชดำริมำกว่ำ 20 ปีแล้ว ให้บริหำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำหลำยแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักกำร “กำร
บริกำรรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสำมัคคีและกำรร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วย
กำรปรับลดช่องว่ำงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
13. ใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ทรงเข้ำใจถึงธรรมชำติและต้องกำรให้ประชำชนใกล้ชิดกับทรัพยำกรธรรมชำติ
ทรงมองปัญหำธรรมชำติอย่ำงละเอียด โดยหำกเรำต้องกำรแก้ไขธรรมชำติจะต้องใช้ธรรมชำติเข้ำช่วยเหลือเรำด้วย
14. ใช้อธรรมปรำบอธรรม
ทรงนำควำมจริงในเรื่องธรรมชำติและกฎเกณฑ์ของธรรมชำติมำเป็นหลักกำรแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำ
และปรับปรุงสภำวะที่ไม่ปกติเข้ำสู่ระบบที่ปกติ เช่น กำรบำบัดน้ำเน่ำเสียโดยให้ผักตบชวำ ซึ่งมีตำมธรรมชำติให้ดูด
ซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ
15. ปลูกป่ำในใจคน
กำรจะทำกำรใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่ำ เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทำ….
“เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่ำนั้นก็จะพำกันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะ
รักษำต้นไม้ด้วยตนเอง”
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16. ขำดทุนคือกำไร
หลักกำรในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “กำรให้” และ “กำรเสียสละ” เป็นกำร
กระทำอันมีผลเป็นกำไร คือควำมอยู่ดีมีสุขของรำษฎร
17. กำรพึ่งพำตนเอง
กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ เพื่อกำรแก้ไขปัญหำในเบื้องต้นด้วยกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เพื่ อให้มีควำม
แข็ ง แรงพอที่ จ ะด ำรงชี วิ ต ได้ ต่ อ ไป แล้ ว ขั้ น ต่ อ ไปก็ คื อ กำรพั ฒ นำให้ ป ระชำชนสำมำรถอยู่ ใ นสั ง คมได้ ต ำม
สภำพแวดล้อมและสำมำรถพึ่งตนเองได้ในที่สุด
18. พออยู่พอกิน
ให้ประชำชนสำมำรถอยู่อย่ำง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยำยให้มีขีดสมรรถนะที่ก้ำวหน้ำ
ต่อไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญำที่ในหลวงรัชกำลที่ 9 พระรำชทำนพระรำชดำรัสชี้แนะแนวทำงกำรดำเนินชีวิต ให้ดำเนินไปบน “ทำง
สำยกลำง” เพื่อให้ รอดพ้น และสำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์และกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ซึ่งปรัชญำนี้สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
20. ควำมซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
ผู้ที่มีควำมสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีควำมรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มำกกว่ำผู้ที่มีควำมรู้มำก แต่
ไม่มีควำมสุจริต ไม่มีควำมบริสุทธิ์ใจ
21. ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
ทำงำนต้องมีควำมสุขด้วย ถ้ำเรำทำอย่ำงไม่มีควำมสุขเรำจะแพ้ แต่ถ้ำเรำมีควำมสุขเรำจะชนะ สนุกกับกำรทำงำน
เพียงเท่ำนั้น ถือว่ำเรำชนะแล้ว หรือจะทำงำนโดยคำนึงถึงควำมสุขที่เกิดจำกกำรได้ทำประโยชน์ให้ กับผู้อื่นก็
สำมำรถทำได้ “…ทำงำนกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจำกกำรมีควำมสุขร่วมกัน ในกำรทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น…”
22. ควำมเพียร
กำรเริ่มต้นทำงำนหรือทำสิ่งใดนั้นอำจจะไม่ได้มีควำมพร้อม ต้องอำศัยควำมอดทนและควำมมุ่งมั่น ดังเช่นพระรำช
นิพนธ์ “พระมหำชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยำยำมแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ำยน้ำต่อไป เพรำะถ้ำไม่เพียรว่ ำยก็จะตกเป็น
อำหำรปู ปลำและไม่ได้พบกับเทวดำที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ำ
23. รู้ รัก สำมัคคี
รู้ คือ รู้ปัญหำและรู้วิธีแก้ปัญหำนั้น
รัก คือ เมื่อเรำรู้ถึงปัญหำและวิธีแก้แล้ว เรำต้องมีควำมรัก ที่จะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหำนั้น
สำมัคคี คือ กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ไม่สำมำรถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจกัน
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นโยบำยของรัฐบำล

(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)

นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อรัฐสภำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย
นโยบำยหลัก 12 ข้อ และนโยบำยเร่งด่วน 12 ข้อ และมีสำระสำคัญ ดังนี้
แม้ ว่ ำ ประเทศไทยจะมี ก ำรพั ฒ นำมำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง แต่ เ นื่ อ งจำกขณะนี้ ปั จ จั ยทั้ ง ภำยนอกและ
ภำยในประเทศเปลี่ยนไปมำก ประเทศไทยในขณะนี้ต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยใหม่ๆที่มีควำมซับซ้อนสูงทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกประเทศ กำรเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลในครั้งนี้จึงเป็นกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ในช่วงที่สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มีควำมไม่แน่นอนในทุกมิติทั้งในด้ำนเศรษฐกิจโลกที่ยังมีควำมเสี่ยงจำกปัจจัยหลำย
ประกำร โดยเฉพำะกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้งกำรเติบโตของเศรษฐกิจ ไทย ปัจจัยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยรวมทั้งปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยต้ องดำเนินกำรตำมข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ในเวทีโลกประเทศไทยในขณะนี้ถือว่ำอยู่ในช่วงระยะของกำรเปลี่ยน
ผ่ำนและต้องต่อสู้กับปัญหำใหม่ ๆ หลำยประกำร อำทิจำกกำรต่อสู้กับควำมยำกจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นกำร
ต่อสู้กับควำมเหลื่อมล้ำในหลำกรูปแบบ เช่น ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล้ำของโอกำส และควำม
เหลื่อมล้ำของรำยได้และทรัพย์สิน หรือแม้แต่กำรต่อสู้กับควำมไม่สงบภำยในประเทศในอดีต มำสู่ กำรต่อสู้กับภัย
คุกคำมที่ไม่มีแบบแผนในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นเครือข่ำยยำเสพติดข้ำมชำติเครือข่ำยกำรก่อกำรร้ำยข้ำมชำติโรค
ระบำด และสงครำมไซเบอร์
ประเด็นท้ำทำยข้ำงต้นเหล่ำนี้สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมเสี่ยงของกำรบริหำรประเทศที่รัฐบำลจะต้องเผชิญได้
เป็นอย่ำงดีดังนัน้ รัฐบำลนี้จึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง มี
กำรดูแลประชำชนอย่ำงทั่วถึง แก้ไขปัญหำปำกท้องและสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนให้เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิตเพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ำ คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีควำมพร้อมทั้งในด้ำนหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภำพที่จะ
ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เรำจะร่วมกันสร้ำง “กำรเติบโตเชิงคุณภำพ” ไม่ใช่ “กำรเติบโตเชิงปริมำณ” ทั้งนี้กำร
บริหำรรำชกำร
แผ่นดินของรัฐบำลนี้จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
แก้ไขปัญหำที่ยังดำรงอยู่ของภำคส่วนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีควำมแข็งแกร่ง
เพียงพอที่จะเผชิญกับสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนจำกปัจจัยต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถก้ำวไปข้ำงหน้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมเข้มแข็งในระยะยำว นอกจำกนี้จะส่ งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบำทมำกขึ้นในประชำคม
โลกและมีบทบำทนำในกำรขับเคลื่อนควำมยั่งยืนในประชำคมโลกผ่ำนกำรพัฒนำบนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน อันจะทำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและเป็นประเทศที่
พัฒนำแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง เพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติโดยกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินในช่วง 4 ปีของรัฐบำลจะยึดหลักกำรสำคัญสี่ประกำร ได้แก่
1. น้อมนำพระปฐมบรมรำชโองกำรในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หั วเป็นหลั กในกำรบริหำร
ประเทศ
2. ยึดมั่นในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. พัฒนำประเทศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำ
ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
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4. บูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในลักษณะ
ประชำรัฐเพื่อพัฒนำประเทศให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน และทำให้ประชำชนคนไทยมีควำมมั่นคง อยู่ดีมีสุข
นโยบำยหลัก 12 ข้อ ได้แก่
1) ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
2) สร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุข ของประเทศ
3) ทำนุบำรุงศำสนำและวัฒนธรรม
4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก
5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย
6) กำรพัฒนำพื้นทีเ่ ศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค
7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก
8) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของไทยทุกช่วงวัย
9) สำธำรณสุขควำมเสมอภำคและสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับกลุ่มประชำชน
10) กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
11) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
12) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนกำรยุติธรรม
นโยบำยเร่งด่วน 12 ข้อ ได้แก่
1) แก้ไขปัญหำกำรดำรงชีวิตของประชำชน
2) ปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับกำรผันผวนของ เศรษฐกิจโลก
4) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกร
5) พัฒนำนวัตกรรมกำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน
6) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต
7) กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8) แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมือง และฝ่ำยข้ำรำชกำรประจำ
9) แก้ไขปัญหำยำเสพติดและควำมสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
10) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน
11) สนับสนุนให้มีกำรศึกษำกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน และดำเนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
12) กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
โดยมีนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
1) ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ สถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมสำคัญยิ่งต่อประเทศ
และประชำชนชำวไทย รัฐบำลถือเป็นหน้ำที่สำคัญที่จะเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุ
ภำพ ด้วยควำมจงรักภักดีซึ่งรัฐบำลมีนโยบำยดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สื บ สำน รั ก ษำ ต่ อ ยอดศำสตร์ พ ระรำชำและโครงกำร
อั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มำเป็นหลักสำคัญในกำรบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้ประชำชน และพัฒนำ
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ประเทศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำชบรมนำถบพิตร รวมทั้ง ส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักกำรทรงงำน กำรนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและ
กำรพัฒนำ ประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้ำง รวมทั้งเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
1.2 ต่อยอดกำรดำเนินกำรของหน่วยพระรำชทำนและประชำชน จิตอำสำพระรำชทำนตำมแนว
พระรำชดำริให้เป็นแบบอย่ำงกำรบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ในพื้นที่ต่ำง ๆ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน แก้ไข
ปัญหำให้แก่ประชำชน และพัฒนำควำมเป็นอยู่ ของประชำชน โดยระดมพลังควำมรัก ควำมสำมัคคี ทั้งของ
หน่วยงำนในพระองค์หน่วยงำนรำชกำร ภำคเอกชน และชุมชน
1.3 สร้ำงควำมตระหนักรู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ ย วกั บ สถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์ แ ละพระรำชกรณี ย กิ จ
เพื่ อ ประชำชน ตลอดจนพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ
ของพระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์เพื่อก่อให้เกิด กำรมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย
2. กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุข ของประเทศ
2.1 รักษำและป้องกันอธิปไตยและควำมมั่นคงภำยในของประเทศ ทั้งทำงบก ทำงทะเล ทำงอำกำศ
รวมทั้งป้องกันและปรำบปรำมภัยคุกคำมต่ำง ๆ และภัยคุกคำม รูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงอำนำจกำลังรบที่
มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง กำรพัฒนำ ระบบเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติระบบงำนข่ำวกรอง กำรจัดกำร
ข้อมูลที่เป็นเท็จทำงสื่อออนไลน์ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนควำมมั่นคง รวมทั้งพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคง แบบองค์รวมให้มีควำมพร้อมในกำรรักษำอธิปไตย ผลประโยชน์ของชำติและร่วมพัฒนำประเทศ
ในด้ำนต่ำง ๆ
2.2 ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีควำมเป็นชำติไทย กำรมี จิตสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วมทำ
ประโยชน์ให้ประเทศ รักษำผลประโยชน์ของชำติ ควำมสำมัคคีปรองดองและควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่ำงกัน
ของประชำชน โดยสถำบันกำรศึกษำสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยของคนในชำติหลักคิดที่ถูกต้อง สร้ำงค่ำนิยม
“ประเทศไทยสำคัญที่สุด” กำรเคำรพกฎหมำยและกติกำของสังคม ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน และภำยนอก
สถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ
2.3 พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีธรรมำภิบำล ควำมรักชำติ และควำมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักกำรเมืองมี
คุณภำพเป็นคนดีมีคุณธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำส่วนตน เพื่อให้กำร
บริหำร รำชกำรแผ่นดินเอื้ออำนวยต่อกำรพัฒนำประเทศให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง
2.4 สร้ำงควำมสงบและควำมปลอดภัย ตั้งแต่ร ะดับชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเฝ้ำ
ระวัง ดูแล และรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ควำมสงบสุขของประชำชน และปัญหำ
ยำเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำรสร้ำงควำม
ปลอดภัยในพืน้ ที่
2.5 แก้ ไขปั ญหำยำเสพติ ด อย่ ำ งจริ งจั ง ทั้ง ระบบ ด้ ว ยกำรบัง คั บใช้ กฎหมำยอย่ ำ งเคร่ง ครั ด
ปรำบปรำมแหล่งผลิตและเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด โดยเฉพำะผู้มีอิทธิพล และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เด็ดขำด ป้องกันเส้นทำงกำรนำเข้ำส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ ำน กำรลดจำนวนผู้ค้ำและผู้เสพรำยใหม่
และให้ควำมรู้เยำวชนถึงภัยยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟูดูแล รักษำผู้เสพผ่ำนกระบวนกำรทำงสำธำรณสุข
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3. กำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝังค่ำนิยม และวัฒนธรรมที่ดีรวมทั้ง
กำรทำนุบ ำรุ งศำสนำกำรอนุ รักษ์ฟื้นฟูศิล ปวัฒ นธรรมไทยและกำรยอมรับ ประเพณีวัฒ นธรรมที่ดีที่มีควำม
หลำกหลำยเพื่อสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกัน ได้อย่ำงมีควำมสุข ดังนี้
3.1 ส่ งเสริ มวัฒ นธรรมและเอกลั กษณ์ของชำติโ ดยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ประวัติศำสตร์
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญำ ภำษำไทย และภำษำถิ่นที่มีอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำย
ผ่ ำนช่ องทำงต่ำง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมภำคภู มิ ใ จ ในเอกลั ก ษณ์ ของชำติ พ ร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น กำรสร้ ำ งสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย เพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนำต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในภำค
ธุรกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงเหมำะสม
3.2 ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูควำมซื่อสัตย์กำรมีวินัย เคำรพ
กฎหมำย มีจิ ตสำธำรณะและกำรมีส่ ว นร่ว ม ทำประโยชน์ให้ ป ระเทศ และเป็นพลเมือ งที่ดีโ ดยส่ งเสริมให้
สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม และชุมชนเป็นฐำนในกำรบ่มเพำะ ส่งเสริมให้ภำคเอกชนดำเนินธุรกิจอย่ำงมี
ธรรมำภิบำล ให้สื่อ มีบทบำทกระตุ้นและสร้ำงควำมตระหนักในค่ำนิยมที่ดีรวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภำพและมีควำม
รับผิดชอบ และเปิดพื้นที่สำธำรณะให้ประชำชนได้แสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์
3.3 ทำนุบำรุงศำสนำให้มีควำมเข้มแข็ง ส่งเสริมสถำบันศำสนำ ทุกศำสนำให้มีบทบำทในกำรเผยแผ่
หลักคำสอนที่ดีงำม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จิตใจ และ
พัฒนำสังคมให้มีควำมสำมัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศำสนิกชนเข้ำถึงแก่นแท้คำสอนของพระพุทธเจ้ำ
และสำมำรถ นำมำปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3.4 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบ้ำน ยอมรับ
และเคำรพในประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์และ ชำวต่ำงชำติที่มีควำมหลำกหลำย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่
ร่วมกัน โดยสนับสนุนกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศควบคู่กับกำรส่งเสริม สร้ำงสรรค์งำนศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสำกล
เพื่อกำรเป็น ส่วนหนึ่งของประชำคมโลก
8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกำสพัฒนำตำมศักยภำพ
เพื่อสร้ำงคนไทยที่มีพัฒนำกำรเต็ม ตำมศักยภำพผ่ำนครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อกำร
พัฒนำเด็กไทย ให้มีคุณภำพสู่กำรพัฒนำในระยะถัดไปบนฐำนกำรให้ควำมช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภำพ ของ
ครอบครัวและพื้นที่ เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นพ่อแม่ ควำมรู้เรื่องโภชนำกำรและสุขภำพ กำรอบรมเลี้ยงดูกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยผ่ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำ ศักยภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำง มีคุณภำพ
8.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญำ ที่หลำกหลำยของเด็กแต่ละคนให้ได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ผ่ำนกำรออกแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียน
ปกติที่เป็นระบบและมีทิศทำงที่ชัดเจน
8.2 พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะ และอำชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยปรั บ โครงสร้ ำงหลั กสู ตรกำรศึก ษำ ให้ ทัน สมัย มี กำรน ำเทคโนโลยี และกำรเรีย นรู้ผ่ ำ น
ประสบกำรณ์จริงเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียน 21 กำรสอน และปรับระบบดึงดูด กำรคัดเลือก กำรผลิตและ
พัฒนำครูที่นำไปสู่กำรมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบและจัดระบบกำรสร้ำงควำมรู้สร้ำงวินัย
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 23

กระตุ้น และสร้ำง แรงบันดำลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำก
ขึ้น ควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร
8.2.2 จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำนเพื่อพัฒนำ สมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐำนควำมรู้
และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร และตรงกับ ควำมต้องกำรของประเทศในอนำคต และเป็นผู้เรียนที่
สำมำรถปฏิบัติได้จริงและสำมำรถกำกับ กำรเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่สำมที่
สำมำรถสื่อสำร และแสวงหำควำมรู้ได้มีควำมพร้อมทั้งทักษะควำมรู้ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน
8.3 พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรับ อุตสำหกรรม 4.0 โดยกำร
จัดระบบและกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในกำรพัฒนำกำลังคนที่มี
ทักษะขั้นสูงให้สำมำรถนำควำมรู้และทักษะมำใช้ ในกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม ซึ่งต้อ ง
ครอบคลุมกำรพัฒนำกำลังคน ที่อยู่ในอุตสำหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้ำสู่อุตสำหกรรม และเตรียมกำร
สำหรับผลิต กำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน เพื่อรองรับอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีในอนำคต รวมทั้งเร่งรัด และ
ขยำยผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ และอุตสำหกรรมที่ใช้
แรงงำนเข้มข้น
8.4 ดึงดู ดคนเก่งจำกทั่วโลกเข้ำ มำร่วมทำงำนกับคนไทย และส่ งเสริม ผู้มีควำมสำมำรถสู ง
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีควำมสำมำรถระดับสูง จำกทั่วโลกโดยเฉพำะคนไทย เพื่อกลับมำ
เป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญให้แก่บุคลำกรในองค์กร ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ควำมสำคัญกับ
กำรดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำร่วมวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำในสำขำอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษที่มีศักยภำพสูงได้ทำงำนร่วมกัน หรือร่วมกับ เครือข่ำยอื่น ๆ
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมกำรวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมเพื่อขจัด ควำมเหลื่อมล้ํำและควำมยำกจน ยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่ส ำมำรถช่วย
แก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงโอกำส สำหรับผู้ด้อยโอกำส และยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
ทุนมนุษย์ให้พร้อม สำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสำหกรรม 4.0 ตำมควำมเหมำะสมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดย
ระยะแรกจะให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสุขภำพของประชำชน อย่ำงครบวงจร ทั้งระบบ
ยำ วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 ส่งเสริมกำรวิจั ยและพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้ำง
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองต่อ ควำมเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเป็นเลิศของประเทศใน
อนำคต โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรมเพื่อนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวำระกำรวิจั ย
แห่งชำติส่งเสริม ควำมร่วมมือและกำรเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ำยทั้งภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ ชุมชน และภำคเอกชน ใน
ทุกสำขำกำรผลิตและบริกำร สร้ำงสภำพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ กำรพัฒนำนวัตกรรมให้
เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกับกำรนำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
8.5.3 สร้ำงเครือข่ำยกำรทำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ปฏิรูป และบูรณำกำรระบบกำรเรียนกำร
สอนกับระบบงำนวิจัยและพัฒนำ ให้เอื้อต่อกำรเพิ่มศักยภำพ ด้ำนนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที กำรค้ำโลก ส่งเสริมกระบวนกำรกำรทำงำนของภำครัฐและภำคเอกชน
ในกำรวิจัยและพัฒนำ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงนักวิจัย
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 24

มืออำชีพและนวัตกรที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและยกระดับงำนวิจัย สู่กำรเพิ่ม ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ
8.6 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ในทุกระดับบนพื้นฐำนกำรสนับสนุนที่คำนึงถึงควำมจำเป็นและศักยภำพของสถำบันกำรศึกษำแต่ละแห่ง พร้อมทั้ง
จัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ำงๆของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนควำมรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐำนข้อมูล เพื่อกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่ำง หน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำง ให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พั ฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลำกหลำย เพื่อส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอุท ยำนกำรเรียนรู้
สำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูง
วัย
8.6.3 ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณำกำร กำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยจัดกำรศึกษำกับ
กองทุน เพื่อ ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้ น กลุ่ มเด็ก ด้อยโอกำสและกลุ่ มเด็กนอกระบบกำรศึ กษำ
ปรั บเปลี่ย นกำรจั ดสรรงบประมำณให้ สอดคล้ องกับควำมจำเป็นของผู้ เรียนและลั กษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ
จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียนขนำดเล็กเพื่อยกระดับ
คุณภำพ กำรศึกษำ และกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรศึกษำ ใน
พื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหำ หนี้สินทำงกำรศึกษำ
โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และทบทวน รูปแบบกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่
เหมำะสม
8.6.4 พั ฒ นำทั ก ษะอำชี พ ทุ ก ช่ ว งวั ย โดยก ำหนดระบบที่ เ อื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำทั ก ษะและเพิ่ ม
ประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพ โดยมี
กลไกกำรวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนควำมรู้และ ประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยำวชนที่มี
ศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำ ไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรกำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดให้มีระบบที่
สำมำรถรองรับ ควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนสำยอำชีพ ให้ตรง
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำ ทำงเทคโนโลยีในอนำคต
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัย และอุดมกำรณ์ที่ถูกต้องของคนในชำติ
หลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะ กำรเคำรพกฎหมำย และกติกำของสั งคมเข้ำไปในทุก
สำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ กำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวในทุกมิติอย่ำง
เป็นระบบและ มีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น
ตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอำชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และ
ชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ เป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็นกำรเรียนเก็บหน่วยกิตของ
วิชำเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถ เรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ หรือทำงำนไปพร้อมกัน หรือเลือก
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 25

เรียนเฉพำะหลักสูตร ที่สนใจ เพื่อสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถพัฒนำตนเองทั้งในด้ำน
กำรศึกษำและกำรดำรงชีวิต
10. กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโต อย่ำงยั่งยืน
10.1 ปกป้อง รักษำ ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยให้ควำมสำคัญ กับกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ของ
ประเทศ เพื่อสร้ำงสมดุลทำงธรรมชำติและกำรใช้ประโยชน์ ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและยั่งยืน ทั้งพื้นที่ป่ำ
อนุรักษ์ ป่ำเศรษฐกิจ ป่ำชำยเลน และป่ำชุมชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งกำรบุกรุกทำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ อย่ำงจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมำยป่ำไม้ที่ซ้ำซ้อน เร่งคืนพื้นที่ป่ำ
โดยกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ให้ประชำชนสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำและสำมำรถทำกิน ได้อย่ำงเหมำะสม นำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เสี่ยงต่อกำรถูกบุกรุกและ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริม
บทบำทของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้ำน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติให้กับเยำวชน ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน
10.3 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน้ำำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหำร
จัดกำรน้ำ 20 ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในกำรจัดกำรและกำรใช้น้ำ ทุกภำคส่วน จัดให้มีน้ำสะอำดใช้ทุกครัวเรือน
ในชุมชนชนบท ในปริมำณ คุณภำพ และรำคำ ที่เข้ำถึงได้มีระบบกำรจัดกำรน้ำชุมชนที่เหมำะสม พร้อมทั้งส่งเสริม
ฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชำติแอ่งน้ำบำดำล กำรระบำยน้ำชำยฝั่ง เพิ่มผลิต
ภำพของน้ำ ทั้งระบบ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสำกล ดูแลภัยพิบัติจำกน้ำ พัฒนำ กำร
จัดกำรน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่ชลประทำน เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงระบบ จัดสรรน้ำที่เป็นธรรม
รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรน้ำในชุมชนตำมแนว พระรำชดำริ
10.4 สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรแร่และทรัพยำกรทำงทะเล และชำยฝั่งเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ ทรัพยำกรแร่อย่ำงเหมำะสม เป็นธรรม และ
คำนึงถึงดุลยภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภำพของประชำชน โดยกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรของภำคประชำชน จัดทำเขตแหล่งแร่เพื่ อกำรทำเหมืองบนพื้นฐำนศักยภำพแร่และมีกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ อย่ำงเหมำะสม ดูแลรักษำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง โดยบริหำร
จัดกำรเขตทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งรำยจังหวัดโดยใช้แผนที่กำรจำแนกเขตทำงทะเล และชำยฝั่ง (one
marine chart) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่และแหล่งพลังงำนในทะเล รวมทั้ง มลพิษและขยะในทะเลให้มี
ประสิทธิภำพ จัดทำผังชำยฝั่งและฝั่งทะเลที่ชั ดเจน และกำหนดพื้นที่ กำรพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ โดยกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนและสอดคล้องกับภูมิศำสตร์ และทรัพยำกรในพื้นที่ รักษำแนวปะกำรังที่สำคัญต่อกำรท่องเที่ยว
รักษำป่ำชำยเลนและแหล่ง หญ้ำทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์หำยำก
10.5 แก้ไขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง สภำพภูมิอำกำศ โดยมุ่งเน้น
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก สร้ำงสังคมคำร์บอนต่ำงๆและปลอดฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กำหนด
มำตรกำรควบคุมกำรเผำพื้นที่เพื่อทำกำรเพำะปลูก ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติทั้งระบบ และกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชน ในกำรรับมือและปรับตัวเพื่อลดควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้อง กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สนับสนุนกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ และภำคเอกชน
ที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ
ให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ไทยเข้ำ
ร่วมและให้สัตยำบันไว้
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10.6 พัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน เพื่อให้เกิดกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ โดยกำรนำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรจัดกำรขยะหรือของเสีย เพื่อนำไปใช้ในกระบวนกำรผลิต
หรือบริโภคที่หลำกหลำยและทำให้ เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
10.8 แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มจำก กำรส่งเสริมและให้ควำมรู้
ในกำรลดปริมำณขยะในภำคครัวเรือนและธุรกิจ กำรนำกลับมำใช้ซ้ำ กำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำง เพื่อลดปริมำณ
และต้นทุนในกำรจัดกำรขยะของเมือง และสำมำรถ นำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ได้โดยง่ำย รวมทั้งพัฒนำโรงงำน
กำจัดขยะและของเสียอันตรำย ที่ได้มำตรฐำน
11. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสำมำรถบริหำร
จัดกำรได้อย่ำง มีประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ำ
มำช่วยในกำรให้บริกำรของภำครัฐ และกำรบูรณำกำรกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ นอกจำกนี้กระบวนกำร
ยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง กฎหมำยจะต้อง ได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย เป็น
ธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชำชนโดยรวม โดยรัฐบำลได้กำหนดนโยบำยกำรดำเนินกำร ดังนี้
11.1 พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนำให้ภำครัฐมีขนำดที่
เหมำะสม มีกำรจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมำะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัด
อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกับ โครงสร้ำงหน่วยงำนและภำรกิจงำนที่ เปลี่ยนแปลงไป พัฒนำศักยภำพ
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐให้สำมำรถ รองรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ ำง
ทันท่วงทีพร้อมทั้ง ปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวำงแผน
กำรนำไปปฏิบัติกำรติดตำมประเมินผล กำรปรับปรุงกำรทำงำนให้มีมำตรฐำนสูงขึ้น และปรับปรุง โครงสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติอนุญำตของทำงรำชกำร ที่มีควำมสำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจ
และดำเนิ น ชีวิตของประชำชนให้ เป็ น ระบบดิจิ ทัล และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนกำร พร้อมทั้งพัฒนำโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้อย่ำงทันที
และทุกเวลำ
11.3 พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี ระบบกำรวิเครำะห์และแบ่งปัน
ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเชื่อถือได้เพื่อให้เกิดกำร ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ในระบบบริกำรประชำชนที่
เป็นไปตำมควำมต้องกำรเฉพำะตัวบุคคล มำกขึ้น
11.4 เปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะ โดยหน่วยงำนของรัฐในทุกระดับ ต้องเปิดเผยและเชื่อมโยง
ข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่ำงหน่ วยงำนของรัฐด้วยกันเอง และระหว่ำงหน่วยงำนรัฐกับประชำชน เพื่อให้ทุก
ภำคส่ ว นมี ควำมเข้ ำใจถึงสถำนกำรณ์ และแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำต่ำง ๆ ของประเทศที่ มีควำมซั บซ้อ น
ปรับเปลี่ยนให้เป็นกำรทำงำน 28 เชิงรุก เน้นกำรยกระดับไปสู่ควำมร่วมมือกันของทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจัง
แสวงหำควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงนวัตกรรม โดยมีกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบที่
คำดว่ำ จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้ำ เพื่อให้สำมำรถเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน ในด้ำนต่ำง ๆ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้ำง ควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ และ
ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรทำงควำมคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติ และเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง พร้อมกับยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมและธรรมำภิบำล มีสมรรถนะ และควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ดำเนินกำรปรับปรุง
สวัสดิภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ ตลอดจนสร้ำงขวัญกำลังใจและควำมผูกพันในกำรทำงำน
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11.6 พัฒนำกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะ และกำรตรวจสอบภำครัฐ
โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจถึ งหลักกำรบริหำรรำชกำรขั้นพื้นฐำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำ
อุปสรรคและลดข้อจำกัดของกฎหมำยและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชน วิสำหกิจเพื่อสังคม องค์กรภำคประชำ
สังคม และเอกชน สำมำรถเข้ำมำ ดำเนินกิจกรรมสำธำรณประโยชน์และมีบทบำทในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะใน
พื้นที่เพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งมีส่วนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในทุก ๆ ด้ำน
11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย เพื่อเอื้อต่อกำรทำธุรกิจและกำรใช้ ชีวิตประจำวัน
11.7.1 ปรับ ปรุ งขั้น ตอนและระยะเวลำกำรให้ บริกำร กำรอำนวยควำมสะดวก ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
กฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้สำมำรถ สนับสนุนและเอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศและเท่ำทันกับ กำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนกำรตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึง
กำรปิดกิจกำร พร้อมทั้งกำกับและส่งเสริมให้หน่ว ยงำนภำครัฐปฏิบัติตำมและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
ยุติธรรม เสมอภำค เท่ำเทียม ถูกต้องตำมหลักนิติธรรม และเป็นไปตำมปฏิญญำสำกล ตลอดจน เร่งรัดกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมเชื่อมโยงกัน อย่ำงไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถติดต่อรำชกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
11.7.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐจัดให้มีสนำมทดลองแนวคิด ทำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม
ใหม่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่วยงำน เพื่อนำไปสู่กำรส่งเสริม ให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถสร้ำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และกำรพัฒนำปรับปรุง กฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป
11.7.3 ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เสรีและเป็นธรรม โดยกำกับดูแลให้เกิดควำมเป็นธรรมทำง
กำรค้ำและติดตำมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดกำรผูกขำดอย่ำงใกล้ชิด บังคับใช้
กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงจริงจัง และมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำง
รวดเร็วและเสมอภำค ของประชำชน
11.8 กระจำยอำนำจ ควำมรับผิดชอบ และเพิ่มบทบำทกำรปกครอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่งเสริมบทบำทของเอกชนและชุมชนในกำรให้บริกำร สำธำรณะ โดยเร่งพัฒนำองค์กรและบุคลำกรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภำพ และมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้นทั้งในกำรบริหำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสำมำรถบริหำรจัดกำรตนเองตำมหลักธรรมำภิบำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
พร้อมทั้ง ส่งเสริมบทบำทของเอกชนและชุ มชนท้องถิ่นและภำคีอื่น ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่ รวมถึง
กำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน เพื่อนำไปสู่กำร ยกระดับมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของรัฐให้เทียบเท่ำกับมำตรฐำนสำกลและสนับสนุนกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่
12. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนกำรยุติธรรม
12.1 แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและ ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่
ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรแก้ไข
ปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้ำงจิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ
นโยบำยเร่งด่วน 12 นโยบำย
7. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบกำร
เรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ด้ำนวิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์และ
ภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรเรียน ภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรี ยน
คุณภำพในทุกตำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ควำมรู้ ของ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 28

สถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกร
เพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อ
ออนไลน์และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย
อำชญำกรรมทำงไซเบอร์และสำมำรถ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ และควำมสำมัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในกำรดำเนินชีวิต
8. กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมือง และฝ่ำยรำชกำรประจำ โดยเร่งรัด
กำรดำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู่ไปกับมำตรกำร ทำงกฎหมำยเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่ำงเคร่งครัด น ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวัง กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดดำเนินกำร
ตำมขั้นตอนของกฎหมำย เมื่อพบผู้กระทำผิดอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ภำครัฐปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชนเข้ำ มำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง กำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ ของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” หรื อ เป็ น คติ พ จน์ ป ระจำชำติ ว่ ำ “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” เพื่ อ สนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคง และยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติและปรำศจำก
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคม
และกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ควำมเจริญเติบโตของชำติ ควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของ
ประชำชนควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคง ทำงพลังงำนและอำหำร ควำมสำมำรถใน
กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ
กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำม
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ “ประชำรัฐ” โดยประกอบด้วย 6
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ ชำติด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมี
ควำมสุขเน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำชอธิปไตย และมีควำม
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
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ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับควำม
รุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้
กลไกกำรแก้ไขปั ญหำแบบบูรณำกำร ทั้ งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้ำน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกำรดำเนินกำร
ของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่น ๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่กำหนด
2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนพื้นฐำนแนวคิด
3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถี
ชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำน
อื่นๆ นำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศในมิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำย
ระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี แ ละดิ จิ ทั ล และกำรปรั บ สภำพแวดล้ อ ม
ให้ เ อื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมและบริ ก ำรอนำคต และ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้ว ยกำรเพิ่ม
ศักยภำพของผู้ป ระกอบกำร พัฒ นำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด
ผสมผสำนกับยุ ทธศำสตร์ ที่รองรับอนำคต บนพื้ น ฐำนของกำรต่ อ ยอดอดี ต และปรั บ ปั จ จุ บั น พร้ อ มทั้ ง กำร
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จำกภำครั ฐ ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ขยำยโอกำสทำง
กำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดีรวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลำง
และลดควำมเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน
3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเ ก่งและมีคุณภำพ
โดยคนไทย มีควำมพร้ อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒ นำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุ ขภำวะที่ดีในทุกช่ว งวัย มีจิต
สำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัยรักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชำติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม และอนุรักษ์
ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำรเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ให้ควำมสำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม
ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม กำร
กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำง ควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สัง คม
และสภำพแวดล้อ มให้เ ป็น ประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่ง ตนเอง และทำประโยชน์ แก่ครอบครัว ชุมชน
และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ อย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้ำนสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 30

อย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำนและกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดยเป็นกำรดำเนินกำร บนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็น
ทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน อันจะนำไปสู่ควำม
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง
6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท หน่วยงำนของรัฐที่
ทำหน้ำที่ในกำรกำกับหรือในกำรให้บริ กำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล
ปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ระบบกำร
ทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้ องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำม
มัธยัสถ์และสร้ำงจิตสำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมี
ควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และนำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อม
ล้ำและเอื้อต่อกำรพัฒนำโดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำร
อำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 6 ด้ำน โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิง
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1.1 เป้ำหมำย
1.1.1 ประชำชนอยู่ดีกินดีและมีควำมสุข
1.1.2 บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.1.3 กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำม พร้อมใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง
1.1.4 ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคม ระหว่ำง
ประเทศ
1.1.5 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2 ตัวชี้วัด
1.2.1 ควำมสุขของประชำกรไทย
1.2.2 ควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
1.2.3 ควำมพร้อมของกองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง และกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง
1.2.4 บทบำทและกำรยอมรับในด้ำนควำมมั่นคงของไทยในประชำคมระหว่ำงประเทศ
1.2.5 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม
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1.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
1.3.1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ
1.3.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง
1.3.3 กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคง
1.3.4 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กร ภำครัฐ
และที่มิใช่ภำครัฐ
1.3.5 กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.1 เป้ำหมำย
2.1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
2.1.2 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น
2.3 ตัวชี้วัด
2.3.1 รำยได้ประชำชำติกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศและกำรกระจำยรำยได้
2.3.2 ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยกำรผลิตและแรงงำน
2.3.3 กำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ
2.3.4 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.3.1 กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ
2.3.2 อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
2.3.3 สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว
2.3.4 โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.3.5 พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
3.1 เป้ำหมำย
3.1.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
3.1.2 สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต
3.2 ตัวชี้วัด
3.2.1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2.3 กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย
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3.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.3.1 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
3.3.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3.3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.3.4 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย
3.3.5 กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
3.3.6 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.3.7 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
4.1 เป้ำหมำย
4.1.1 สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
4.1.2 กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็น
กำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ
4.1.3 เพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพื่อ
สร้ำงสังคมคุณภำพ
4.2. ตัวชี้วัด
4.2.1 ควำมแตกต่ำงของรำยได้และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่มประชำกร
4.2.2 ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคน
4.2.3 ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำจังหวัดในกำรเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
4.2.4 คุณภำพชีวิตของประชำกรสูงอำยุ
4.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
4.3.1 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ
4.3.2 กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
4.3.3 กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม
4.3.4 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเองและกำร จัดกำรตนเอง
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้ำหมำย
5.1.1 อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่ำง
ยั่งยืน มีสมดุล
5.1.2 ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทำงลบ จำกกำร
พัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
5.1.3 ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภำยใน
ขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ
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5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล
5.2 ตัวชี้วัด
5.2.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.2.2 สภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟื้นฟู
5.2.3 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.2.4 ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ
5.3. ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.3.1 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
5.3.2 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล
5.3.3 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
5.3.4 พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็น เมืองที่เติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง
5.3.5 พัฒนำควำมมั่นคงน้ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.3.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.1 เป้ำหมำย
6.1.1 ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
6.1.2 ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
6.1.3 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.1.4 กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
6.2 ตัวชี้วัด
6.2.1 ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ
6.2.2 ประสิทธิภำพของกำรบริกำรภำครัฐ
6.2.3 ระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ
6.2.4 ควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม
6.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.3.1 ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำง สะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
6.3.2 ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยง กำรพัฒนำ
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพื้นที่
6.3.3 ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำประเทศ
6.3.4 ภำครัฐมีควำมทันสมัย
6.3..5 บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีควำมสำมำรถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 34

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน(Sustainables Development Goals : SDGs)
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainables Development Goals : SDGs) เป็นวำระกำร
พัฒนำภำยหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ 2016 - 2030) ที่ผู้นำประเทศสมำชิกสหประชำชำติ จำนวน 193
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนำมรับรองพันธสัญญำทำงกำรเมืองระดับผู้นำในเอกสำร “Transforming Our World :
The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพื่อกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก 15 ปี
ข้ำงหน้ำ เพื่อยืนยันเจตนำรมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในทุกมิติและทุก
รู ป แบบ รวมทั้ง เป็ น กำรสำนต่อ ภำรกิ จ ที่ยัง ไม่บรรลุ ผ ลส ำเร็จภำยใต้เ ป้ำหมำยกำรพัฒ นำแห่ งสหั ส วรรษ
(Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) ทั้งนี้ SDGs มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่อยู่บน
ฐำนแนวคิด ดังนี้
Inclusive Development คือ กำรพัฒนำที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง กำรพัฒนำที่คนยำกจน
คนเปรำะบำง คนชำยขอบจะต้องมีส่วนและได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
Universal Development คือ ไม่ได้เป็นกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นเฉพำะประเทศยำกจนเท่ำนั้น
แต่ทุกประเทศก็อยู่ภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและต้องร่วมกันบรรลุเป้ำหมำยนี้เพื่อสร้ำงโลกที่ยั่งยืนให้กับ
คนรุ่นหลัง
Integrated Development คือ กำรพัฒนำที่บูรณำกำร หมำยถึง กำรบรรลุเป้ำหมำย
SDGs จะทำเพียง 1 เป้ำหมำย หรือ 1 เป้ำประสงค์โดดๆ ไม่ได้ เพรำะเป้ำหมำย SDGs มีควำมเชื่อมโยงกัน
อย่ำงแนบแน่นในระดับเป้ำประสงค์ (Targets) กำรบรรลุ SDGs จะต้องดำเนินไปพร้อมๆ กันอย่ำงเป็นระบบ
Locally-focused Development คือ กำรพัฒนำที่ต้องเริ่มจำกระดับท้องถิ่น หรือ Bottomup ด้วยเหตุผลที่ว่ำ บริบทของท้องถิ่น ทั้งชนบทและในเมืองนั้ น เป็นบริบทที่ใกล้กับตัวผู้คนที่สุด และองค์กรที่
บริหำรจัดกำรเมืองหรือท้องถิ่นในชนบทเป็นผู้มีบทบำทสำคัญที่สุดในกำรดำเนินกำรที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คน
ในพื้นที่ กำรบรรลุ SDGs จึงต้องถูกนำไปพิจำรณำในระดับท้องถิ่นให้ได้และดำเนินกำรในระดับท้องถิ่นให้ได้
Technology-driven Development คือ กำรพัฒนำที่ต้องอำศัยเทคโนโลยีในกำรบรรลุ
ทั้งเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำร (ICT) และเทคโนโลยีจำกกำรปฏิวัติด้ำนข้อมูล (Data Revolution) เพื่อทำให้ผล
ของกำรพัฒนำถูกเผยแพร่และถูกติดตำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยตรงได้แก่ เป้ำหมำยที่ 4 และที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้แก่ เป้ำหมำยที่ 1 ,3, 5, 12, 13 มีดังนี้
เป้ำหมำยที่ 4 ประกอบด้วย 10 เป้ำประสงค์ ได้แก่
4.1 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำที่มีคุณภำพเท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย นำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิผล ภำยในปี 2573
4.2 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล และกำรจัด
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ ภำยในปี 2573 เพื่อให้เด็ก เหล่ำนั้นมีควำม
พร้อมสำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
4.3 ให้ ช ำยและหญิ ง ทุก คนเข้ ำ ถึง กำรศึ ก ษำวิ ช ำเทคนิ ค อำชี ว ศึ กษำ อุด มศึ กษำ รวมถึ ง
มหำวิทยำลัย ที่มีรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้และมีคุณภำพ ภำยในปี 2573
4.4 เพิ่มจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทำงเทคนิ คและอำชีพ
สำหรับกำรจ้ำงงำนกำรมีงำนที่ดี และกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยในปี 2573
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4.5 ขจั ด ควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงเพศในกำรศึก ษำ และสร้ ำงหลั กประกันว่ำ กลุ่ มที่ เปรำะบำง
ซึ่งรวมถึงผู้พิกำร ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม ภำยในปี
2573
4.6 สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชำยและหญิง สำมำรถอ่ำน
ออกเขียนได้และคำนวณได้ ภำยในปี 2573
4.7 สร้ำงหลั กประกัน ว่ำผู้ เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะที่จำเป็นส ำหรับส่งเสริมกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนรวมไปถึง กำรศึกษำสำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืนและกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน
ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุขและไม่ใช้ควำมรุนแรง กำรเป็นพลเมืองของ
โลก และควำมนิยมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ภำยในปี 2573
4.a สร้ำงและยกระดับ อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำ ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิกำร และ
เพศสภำวะและให้ มี ส ภำพแวดล้ อ มทำงกำรเรี ย นรู้ ที่ ป ลอดภั ย ปรำศจำกควำมรุ น แรง ครอบคลุ ม และมี
ประสิทธิผลสำหรับทุกคน
4.b ขยำยจำนวนทุนกำรศึกษำในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนำโดยเฉพำะประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุ ด รัฐกำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก และประเทศในแอฟริกำ ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับอุดมศึกษำ รวมถึงกำรฝึกอำชีพ และโปรแกรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนเทคนิค
วิศวกรรม และวิทยำศำสตร์ ในประเทศพัฒนำแล้วและประเทศกำลังพัฒนำอื่นๆ ภำยในปี 2563
4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรดำเนินกำรผ่ำนทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศใน
กำรฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนำ เฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนำที่เป็นเกำะ
ขนำดเล็ก ภำยในปี 2573
เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
เป้ ำ หมำยที่ 3 สร้ ำ งหลั ก ประกั น ว่ ำคนมี ชี วิต ที่ มี สุ ขภำพดี และส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภ ำพส ำหรั บ
ทุกคนในทุกวัย
เป้ ำหมำยที่ 5 บรรลุ ควำมเท่ ำเทีย มระหว่ำงเพศ และเสริ มสร้ำ งควำมเข้ มแข็ งให้ แ ก่ส ตรี
และเด็กหญิง
เป้ำหมำยที่ 12 สร้ำงหลักประกันให้มีรูปแบบกำรบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
เป้ ำ หมำยที่ 13 ปฏิ บั ติ ก ำรอย่ ำ งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564 )
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564 ) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 -2564 ) มี
หลักกำรที่สำคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล
มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดี สำหรับคนไทย พัฒนำคนให้
มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำร
สร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน”
4) ยึด “ เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี มำ
เป็นกรอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำย
ที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตจำกกำร
เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้ำหมำยระยะยำว”
วัตถุประสงค์
1.เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี มีจิต
สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและ
บริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
3.เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำรผลิต
และบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก
และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำรและน้ำ
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4.เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
5. เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรทำงำนเชิงบูรณำกำรของ
ภำคีกำรพัฒนำ
6.เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับกำรพัฒนำยกระดับ
ฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
7.เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง ( Conectivity ) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค
ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทนำและสร้ำงสรรค์ใน
ด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก
เป้ำหมำยรวม เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้กำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำ
ฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม
มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและทำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ควำมเป็นไทย
2. ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็งประชำชน
ทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรและดิจิทัล
มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำน
รำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ
4. ทุนธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำม
มั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 มี 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ควำมสำคัญกับกำรวำงรำกฐำน
กำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็ง
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 38

ทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มี
คุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมสำคัญ ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำยที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
เป้ำหมำย 3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำไม่ต่ำกว่ำ 500
ตัวชี้วัด 3.2 กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรอ่ำนหำควำมรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 กำรอ่ำนของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ รวมทั้งเร่งสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในและโดยรอบสถำนศึกษำให้ปลอดจำก
อบำยมุขอย่ำงจริงจัง
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3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม
3.2.2 พัฒนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน
1) ปรับกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของสมองของแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนำทักษะพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ด้ำน
วิศวกรรมศำสตร์ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนศิลปะ และด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
2) สนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะ
ชีวิตและทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรอ่ำน กำรบำเพ็ญประโยชน์ทำงสังคม กำรดูแลสุขภำพ กำรทำงำน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม กำรวำงแผนชีวิต
3) สร้ำงแรงจูงใจให้เด็กเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบทวิภำคีและสหกิจศึกษำที่มุ่งกำรฝึก
ทักษะอำชีพให้พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.2 ปรับหลักสูตรกำรผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นผู้แนะนำ
และสำมำรถกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำมำเป็นครูปรับระบบกำร
ประเมินวิทยฐำนะทำงวิชำชีพให้เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำกำรของผู้เรียน และสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะของครูอย่ำงต่อเนื่อง
3.3.3 ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำงที่มีศักยภำพ เข้ำ
ร่วมระบบทวิภำคีและสหกิจศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ประกอบกำร ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลผู้เรียน
3.3.6 จัดทำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์
สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลำสถำนที่ และใช้มำตรกำรทำงภำษี
จูงใจให้ภำคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต อำทิ
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบรำณสถำน อุทยำนประวัติศำสตร์ โรงเรียนผู้สูงอำยุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น
3.7 ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง
3.7.3 ส่งเสริมสถำนบันกำรศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรทำวิจัยร่วมกับชุมชนในกำรแก้ปัญหำและตอบโจทย์กำรพัฒนำในพื้นที่
2. ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ควำมสำคัญกับกำร
ดำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข รวมทั้ง
กำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบั บที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่ องกำรเพิ่มทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่
สนั บ สนุ น กำรเพิ่มผลิ ตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สู งขึ้น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและสั งคม
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือที่เชื่อมโยง กำรเพิ่มผลิตภำพ
สำหรับประชำกรกลุ่ มร้อยละ 40 รำยได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกำสสตรี และผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก
ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพื่อสังคม กำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำร
เข้ำถึงเงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีที่ร ำคำเป็นธรรม เป็นต้น และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพื้นที่และบูรณำกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ
1.วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำกับร้อย
ละ 90 โดยไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงระหว่ำงกลุ่มนักเรียน/นักศึกษำที่ครอบครัวมีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมระหว่ำง
พื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และควำมแตกต่ำงของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่ำงพื้นที่ และภูมิภำคลดลง
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรเพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น กำรได้รับขยำยกำรคุ้มครองทำงสังคม
(Social Protection) และสวัสดิกำร (Welfare) ที่เหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม และกำรพัฒนำทักษะฝีมือ
เพื่อประกอบอำชีพและยกระดับรำยได้ โดย
3.1.1 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พื้นที่ และสภำพร่ำงกำยกำรดูแลนักเรียน
ยำกจนที่อำศัยในพื้นที่ห่ำงไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่กำรสร้ำงรำยได้ของครัวเรือนกำรสนับสนุนค่ำเดินทำงไป
สถำนศึกษำ กำรปรับปรุงระบบคัดกรองและกำรให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น และกำรให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจำกโรงเรียนกลำงคัน
3.2 กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียม
กัน มำกขึ้นระหว่ำงพื้นที่ โดย 1) กำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรครูมีกำรกระจำยตัวอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ทั้งมำตรกำรที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อำทิ สวัสดิกำรบ้ำนพักครู เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ทำงอำชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกำสในกำรพัฒนำครู 2) สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบ (Accountability) ของกำรจัด
กำรศึกษำ โดยนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำมำประกอบกำรประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยำยกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลโดยใช้เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลโดยใช้โครงข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลและขำดแคลนครูผู้สอน
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 41

3.2.4 ส่งเสริมให้ประชำกรกลุ่มต่ำงๆ โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก สตรี เยำวชน ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ
และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐ และโอกำสทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม พร้อมส่งเสริม
บทบำทของกลุ่มข้ำงต้นในระดับกำรบริหำรและกำรตัดสินใจทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนกำร
พัฒนำประเทศ
3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็นท้ำท้ำย
ที่ต้องเร่งดำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและกำร
ยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชน เร่ง
แก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิต และกำรบริโภคพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส
เป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้ำงมำกขึ้น ต้องเร่งเตรียมควำมพร้อม
ในกำรลดกำรปล่อยก๊ำชเรือนกระจกและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงต้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
1. วัตถุประสงค์
1.3 บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภำพดีขึ้น
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภำพของ
ประชำชนและระบบนิเวศ โดยให้ควำมสำคัญเป็นลำดับแรกกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยฟื้นฟู
คุณภำพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหำวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่ำร้อย 75 สัดส่วนของเสียอันตรำยชุมชนที่ได้รับกำรกำจัดอย่ำงถูกต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 และกำก
อุตสำหกรรมอันตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรที่ถูกต้อง
3.แนวทำงกำรพัฒนำ
3.3 แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศขยะน้ำเสียและ
ของเสียอันตรำยที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค สร้ำงเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสร้ำง
คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน โดยมีแนวทำงดำเนินงำน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะตกค้ำงสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมำยและ
กลไกเพื่อกำรคัดแยกขยะ สนับสนุนกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อให้เกิดกำรลด
ปริมำณขยะ รวมทั้งสร้ำงวินัยคนในชำติเพื่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน
4. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคั่งและ
ยั่งยืน ให้ควำมสำคัญต่อกำรฟื้นฟูพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์บน
พื้นฐำนของกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขและกำรเตรียมกำรรับมือภัยคุกคำม
ข้ำมชำติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 42

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยใน รวมทั้งป้องกันปัญหำ
ภัยคุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของชำติ
1.2 เพื่อสร้ำงควำมพร้อมและผนึกกำลังของทุกภำคส่วน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมมั่นคง และมีศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ที่เกิดจำกภัยคุกคำมทั้งภัยทำงทหำร
และภัยคุกคำมอื่นๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับมิตรประเทศในกำรสนับสนุนกำรรักษำควำม
สงบสุขและผลประโยชน์ของชำติ
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยภำพรวมคือผลประโยชน์ของชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนกิจกรรมและเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนกิจกรรมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชดำริเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำยที่ 4 ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศ
สมำชิกอำเซียน มิตรประเทศ และนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ ควบคู่ไปกับกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ
ตัวชี้วัด 4.4 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับยำเสพติดลดลง
3.แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ
3.1.1 สร้ำงจิตสำนึกของคนในชำติให้มีควำมหวงแหน และธำรงรักษำสถำบันชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกัน
กำรกระทำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถำบันหลักของชำติ
3.1.2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองของคนในชำติและมีกลไกในกำรตรวจสอบและพัฒนำ
ภำคกำรเมือง โดยปลูกฝังค่ำนิยมและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรอยู่ร่วมกันบนพื้นฐำนของควำมแตกต่ำง
ทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ภำยใต้สิทธิและหน้ำที่ตำมระบอบประชำธิปไตยและคำนึงถึงควำมมั่นคง
และผลประโยชน์ของชำติอย่ำงแท้จริง
3.2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือภัย
คุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอื่นๆ
3.2.7 ดำเนินบทบำทเชิงรุก และใช้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทั้งระดับภูมิภำค
และพหุภำคี เพื่อปกป้องและรักษำผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในกำรกำรรับมือกับภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ อำทิ ปัญหำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 43

ยำเสพติด กำรก่อกำรร้ำย กำรโยกย้ำยถิ่นฐำน กำรลักลอบเข้ำเมือง กำรค้ำมนุษย์ ควำมมั่นคงด้ำนไซเบอร์ ภัยพิบัติ
โรคระบำดโรคติดต่อร้ำยแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขอื่นๆ
5. ยุทธศำสตร์ที 6 กำรบริหำจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิ
บำล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง
เพือ่ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้ำหมำย
ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และประชำชนมี
ส่วนร่วม มีกำรกระจำยอำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น และ
วำงพื้นฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้มำตรฐำนสำกล
1.3 เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอำนวยควำมสะดวกด้วยควำมรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชำชน
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตสูงกว่ำร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับ
ที่ 12
3.แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ
3.1.1 กำหนดภำรกิจ ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน
3.5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมุ่งสร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำผลประโยชน์
สำธำรณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มใน
สังคม ผ่ำนกลไกครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สื่อมวลชน และเครือข่ำยทำงสังคม ควบคู่กับกำรปลูก
จิตสำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต ค่ำนิยมที่ถูกต้อง สร้ำงควำมตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตและกำรรู้เท่ำทันกำร
ทุจริตของสังคมไทย โดยอำศัยกลไกทำงสังคมเป็นมำตรกำรในกำรลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2) พัฒนำกลไกและระบบกำรดำเนินงำนที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมืองปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด โดยกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน ภำคเอกชน
และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมของข้ำรำชกำรและผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองในกำรใช้
ตำแหน่งหน้ำที่ในทำงมิชอบ และกำหนดขั้นตอนกำรลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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7) พัฒนำสร้ำงเครือข่ำยและคุ้มครองกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่ม
ประชำชน
3.5.2 ป้องกันกำรทุจริต
3) เร่งรัดหน่วยงำนของภำครัฐให้มีกำรดำเนินงำนในกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด โดยติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงำนของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง
4) เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้
สำมำรถเป็นหน่วยงำนหลักของภำครัฐในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่
บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีกลยุทธ์
6. ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควำมสำคัญกับกำร
ใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้ำวหน้ำ ให้สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย
ของประเทศ : งำนวิจัยพื้นฐำนเพื่อสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้ : ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกรและระบบมำตรฐำน
ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน
3.แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน อำทิ เทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เทคโนโลยีเพื่อผู้พิกำร เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอำยุ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (ยำและวัคซีน) โดยอำศัยกลไกกำร
ดำเนินงำนอย่ำงเป็นเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรวิจัย ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน
หรือชุมชน
3.3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้ำนบุคลำกรวิจัย
1) เร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ STEM (วิทยำศำสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T)
วิศวกรรมศำสตร์ (Engineer : E) และคณิตศำสตร์ (Mathematics : M)
2) เร่งสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพ
3) พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี
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แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 - 2579)
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพื่อวำงกรอบ
เป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึ กษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำคนให้ มี
สมรรถนะในกำรทำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัด
กำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักสำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน
(Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักกำรมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึด
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ
(Local Issues) อำทิ คุณภำพของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ำของ
กำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิดสำคัญในกำรจัดทำแผน
กำรศึกษำแห่งชำติ โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่ อ พั ฒ นำคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ
3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ น ำประเทศไทยก้ ำ วข้ ำ มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ำยได้ ป ำนกลำง และควำมเหลื่ อ มล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง
ยุทธศำสตร์ประกอบ 6 ยุทธศำสตร์ โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
เป้ำหมำย
1. คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ และยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่
ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)
4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่
อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำก
ไซเบอร์ เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำหมำย
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศ
เฉพำะด้ำน
3. กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพิ่ม
ทำงเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
และมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ
3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ
6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล
7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
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3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ
5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
2. กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูล รำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึ ก ษำที่ ครอบคลุ ม ถูกต้อง
เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่อกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และกำรนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
3. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
2. ส่ งเสริม และพัฒ นำหลัก สูต ร กระบวนกำรเรีย นรู้ แหล่ง เรีย นรู้ และสื่อ กำรเรีย นรู้
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจั ดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว ชัดเจนและ
สำมำรถตรวจสอบได้
2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภ ำพและประสิ ทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
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3. ทุกภำคส่ว นของสังคมมีส่ว นร่ว มในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพื้นที่
4. กฎหมำยและรูป แบบกำรบริ ห ำรจัด กำรทรัพ ยำกรทำงกำรศึ กษำรองรับ ลั กษณะที่
แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรกำลังแรงงำนของประเทศ
5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม
สร้ำงขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
4. ปรั บ ปรุ ง กฎหมำยเกี่ ย วกั บ ระบบกำรเงิ น เพื่ อ กำรศึ ก ษำที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำลโดยเฉพำะ นโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนสู่
ศตวรรษที่ 21
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ บริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักกำร
1. ให้ควำมสำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทและเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต
2. บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในกำกับของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่ภูมิภำคให้สำมำรถ
ปฏิบั ติงำนร่ ว มกัน ได้ เพื่อกำรดำเนิ น กำรปฏิรูปกำรศึกษำร่ว มกับภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน ตำม
นโยบำยประชำรัฐ
ระดับก่อนอนุบำล
เน้ น ประสำนงำนกั บ ส่ ว นรำชกำรและชุ ม ชน ในกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มผู้ เ รี ย นในด้ ำ นสุ ข ภำพและ
โภชนำกำร และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
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ระดับอนุบำล
เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะที่สำคัญ
ด้ำนต่ำงๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและประเมิน
ตนเอง
ระดับประถมศึกษำ
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด
2. เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอื่น
3. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพื้นถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง
หรือจำกสถำนกำรณ์จำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้น
5. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิตัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
6. จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนำครูให้มีควำมชำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโ ครงกำร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ
ระดับมัธยมศึกษำ
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1.จั ด กำรเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ำรทำงวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม คณิ ต ศำสตร์ (STEM) และ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม)
2. จั ด กำรเรี ย นรู้ ที่ห ลำกหลำย เพื่ อสร้ำ งทักษะพื้นฐำนที่เชื่ อมโยงสู่ กำรสร้ำ งอำชี พและกำรมี งำนท ำ
เช่น ทักษะด้ำนกีฬำที่สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ ทักษะภำษำเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
ระดับอำชีวศึกษำ
มุ่งจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพื้นที่ชุมชนภูมิภำคหรือประเทศ
รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
2. เรียนภำษำอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ
3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในกำรสร้ำงอำชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
มุ่งสร้ำงโอกำสให้ประชำชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สำมำรถมีงำนทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ
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2. จัดทำหลักสูตรพัฒนำอำชีพที่เหมำะสมสำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย
กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับนโยบำย
ของรัฐบำล และวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนทั้งระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร
4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อกฎหมำย ให้
ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงำนระดับกรมกำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ อัตรำกำลัง ตำมควำมต้องกำร
จำเป็น ให้แก่หน่วยงำนในพื้นที่
6. ใช้กลไกกองทุน เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่ว มกับหน่ว ยจัด
กำรศึกษำ
7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ...... โดยปรับปรุงสำระสำคัญให้เอื้อต่อกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล
8. ในระดับพื้นที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีกำรควบรวมโรงเรียน ให้พิจำรณำสื่อสำรอธิบำยทำควำมเข้ำใจที่
ชัดเจนกับชุมชน
9. วำงแผนกำรใช้อัตรำกำลังครู โดยเฉพำะครูระดับอนุบำล และครูระดับอำชีวศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพ
และจัดทำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มีองค์ควำมรู้และทักษะในด้ำน
พหุปัญญำของผู้เรียน
10. ให้ ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวัด จั ด ท ำแผนกำรจั ด กำรศึก ษำของแต่ล ะจั ง หวั ด นำเสนอต่ อ คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดและขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
อนึ่ง สำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนตำมปกติ (Funtion) งำนใน
เชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิ ง พื้ น ที่ (Area) ได้ ด ำเนิ น กำรอยู่ ก่ อ นนั้ น หำกรั ฐ บำลหรื อ
กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจำกที่กำหนด หำกมีควำม
สอดคล้องกับหลั กกำรข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด กำกับ
ติดตำม ตรวจสอบให้กำรดำเนินกำรเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน
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นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยรัฐบำลที่ได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 26 กรกฎำคม 2562 และนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึ กษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และมำตรกำรและแนวทำงในกำรดำเนินกำร ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก ของชำติ แ ละกำรปกครองในร ะบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถ ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่ อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม
5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
6. จัด กำรศึก ษำเพื ่อ พัฒ นำคุณ ภำพชีว ิต ที่เ ป็น มิต รกับ สิ ่ง แวดล้อ ม ยึด หลัก ปรัช ญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้ เทคโนโลยี ดิจิทัล
(Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้ำหมำย
1. ผู้ เ รี ย นมี ค วำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ และยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบประ ชำธิ ป ไตยอัน มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชำติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และอื่น ๆ ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตำม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัยมีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำ
ตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่
สำกล นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ
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5. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และจรรยำบรรณ ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีสมดุลในกำร
บริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ และกำร
รำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดนโยบำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยยึด
หลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคต เป็นแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ช ำติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ก. มำตรกำรและแนวดำเนินกำร
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
บทนำ
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อมุ่งเน้น
กำรพัฒนำผู้เรี ยนทุกคน ให้ มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะมีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัยและรักษำศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผ ลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำม
รุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต และเน้นกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสม
สอดคล้องกับ
บริ บ ทของพื้ น ฐำน สภำพทำงภู มิ ศ ำสตร์ ด้ ำ นเศษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง มี ค วำมแตกต่ ำ งทำงด้ ำ นสั ง คม
วัฒนธรรม เชื้อชำติ เช่น กำรจัดกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรจัดกำรศึกษำในเขต
พื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล
และเกำะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร เป็นต้น
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เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำรพัฒนำอย่ำง
เต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น
พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้น ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และ
เหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำ
ศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำรพัฒนำอย่ำง
เต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. จำนวนสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. จำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำม
รักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็น มำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้ มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิต
อำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชำติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย
และรักษำศีลธรรม โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน
กำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่กำหนด
1.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒนำหลั กสูตรของสถำนศึกษำ โดยนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนด
(2) จัดบรรยำกำศสิ่ งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มี
หลั กคิดที่ถูกต้อง เป็ นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ ำนิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
2. พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ
เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับภัยคุกคำม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัยจำกควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำ
มนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
2.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งเสริม สนับสนุน
กำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่กำหนด
2.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒ นำหลักสู ตรสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัย
คุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีกำรป้องกัน และแก้ไข
หำกได้รับผลกระทบจำกภัยดังกล่ำว
(2) มีมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน
(3) จัดสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบกำรดูแล ติดตำม และช่วยเหลือผู้เรียน ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้รับคำปรึกษำชี้แนะและ
ควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ ทันเวลำ รวมทั้งกำรอบรมบ่มนิสัย
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3. กำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินแผนงำน โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมยุทธศำสตร์ 6 ข้อ
คือ
1. กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
2. กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ
5. กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรจัดกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำนในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนบนพื้นฐำนควำมหลำกหลำยในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์
วิถีชีวิตและควำมต้องกำรของชุมชน
(2) ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่ งเสริมและสร้ำงโอกำสให้ ผู้ เรียนในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
(3) ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ส่ งเสริ มมำตรกำรกำรรั กษำควำมปลอดภั ยของ
สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เสริมสร้ำงสวัสดิกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่เสี่ยงภัย
4. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ
เป็นมำตรกำรกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และ
กลุ่ มที่อยู่ ในพื้น ที่ห่ ำงไกลทุ ร กัน ดำร เช่น พื้ นที่สู ง ชำยแดน ชำยฝั่ งทะเล และเกำะแก่ง ได้รั บกำรบริ กำรด้ำ น
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
4.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) สนับสนุน งบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร
ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตำมควำมจำเป็นและ เหมำะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมให้สถำนศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน
ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์
(3) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมกับสภำพ
บริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ” ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนำกำร
แสดงนิทรรศกำร กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์
4.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม
สำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร
(2) พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทยในชีวิตประจำวัน
(4) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะ
อำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
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นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
บทนำ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้ควำมสำคัญกับศักยภำพและคุณภำพของ
ทรัพยำกรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจำก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคั ญในกำรยกระดับกำรพัฒนำ
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ”
ดังนั้น กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
ดำเนินกำรให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรำยบุคคล ตำมควำมสนใจ และควำม
ถนัด อย่ำงเต็มศักยภำพ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำน
ทักษะสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
กำรเป็ นคนไทย ที่มีทักษะวิชำชีพชั้น สูง เป็นนักคิ ด เป็นผู้ สร้ำงนวัตกรรมเป็นนวัตกร เป็นผู้ ประกอบกำร เป็น
เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศมีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจ นำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผูเ้ รียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading
Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific
Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ นำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำมควำมสำมำรถ ควำมสนใจ
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรวัดแววควำมถนัดทำงกำรเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหำตนเอง
นำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะอำชีพที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน
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1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ควำมเหมำะสมของวิธีและกระบวนกำรงบประมำณ ตั้งแต่จำนวนงบประมำณใน
กำรสนับสนุนสถำนศึกษำและผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม วิธีกำรจัดสรร วิธีกำรด้ำนระบบบัญชี กำร
เบิกจ่ำย และกำรติดตำม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจำยอำนำจให้สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัดทำแผนงำน โครงกำร และ
กิจกรรม เพิ่มศักยภำพผู้เรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และควำมต้องกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนอำชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ จังหวัด ภูมิภำค ระดับประเทศ และระดับ
นำนำชำติ
1.5 กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. สถำนศึกษำ
2.1 ดำเนินกำรวัดแววผู้เรียน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนตำมศักยภำพ และควำมถนัด โดย
จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) กำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริม
ให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning
Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำให้มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ ควำมสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำสุขพลำนำมัย ให้เป็นคนที่
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
2.3 สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมควำมสนใจ และควำมถนัดเต็มตำมศักยภำพ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด
ของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศในทักษะสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำ
ที่ 3 เพิ่มเติมอย่ำงน้อย 1 ภำษำ
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรวัด ประเมิน ผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำรวัดประเมิน ตำม
สมรรถนะรำยบุคคล โดยกำรจัดให้มีกำรวัดประเมินจำกส่วนกลำงในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2.7 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
บทนำ
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เริ่มตั้งแต่ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรพัฒนำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้
พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ ให้มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีศักยภำพ มี
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ทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงิน
ที่เหมำะสมสำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสำมำรถกำกับกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำมตระหนักถึงพหุปัญญำ
ของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลำกหลำย และกำรพั ฒ นำและรัก ษำกลุ่ มผู้ มีค วำมสำมำรถพิ เศษของพหุ ปัญ ญำแต่ ล ะประเภท
เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีควำมรักในสุขภำพและพลำนำมัย และพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ
และกีฬำเพื่อกำรอำชีพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ให้คน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องตระหนัก
ถึงควำมสำคัญในอำชีพและหน้ำที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในกำร
พัฒนำผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู”ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้ทำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้
ออกแบบกิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบำทเป็นนักวิจัยพั ฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป้ำประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับแนวโน้มกำร
พัฒนำของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิต ที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย
และนำไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะนำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำมีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ
5. ผู้ เรี ย นได้รั บ กำรพัฒ นำให้ มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุ ขภำวะของตนเองให้ มีสุ ขภำวะที่ดี สำมำรถ
ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
6. ครู เปลี่ ย นบทบำทจำก “ครูผู้ ส อน” เป็น “Coach” ผู้ ให้ คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ห รือ
ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
7. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ
(NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มี
ทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมควำมถนัด และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 59

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำม
ยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
7. ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ
เป็นมำตรกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงเหมำะสมทุกด้ำนทั้งทำงด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำมีทักษะสื่อสำรภำษำไทย มีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) พัฒนำหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทั้ง 4 ด้ำน (ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และ
สติปัญญำ) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
ผู้ให้คำปรึกษำ หรือให้ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ และปรับระบบกำรวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร
1.2 สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงเน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน
และบริบทของพื้นที่
2. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำเหมำะสมกับวัยในทุกด้ำน ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย และมีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้ำนดิจิทัล
พร้อมที่จะได้รับกำรพัฒนำในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุป
และรำยงำนผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำเพื่อประเมิน
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย และดำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยทั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร
ปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีครูหรือครูผู้ช่วยด้ำนปฐมวัยตำมมำตรฐำนที่กำหนด
(4) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อบริกำรแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
(5) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ รวมทั้งสรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ต่อกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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2.1.2 สถำนศึกษำ
(1) จั ดกิจ กรรมพัฒ นำเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่ห ลำกหลำย จัดสภำพแวดล้ อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
(2) จัดกำรเรียนรู้ สร้ำงประสบกำรณ์ เน้นกำรเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
(3) ปรั บ ปรุ งอำคำรสถำนที่ สิ่ งอำนวยควำมสะดวก สนำมเด็ก เล่น ให้ไ ด้ม ำตรฐำน มีค วำม
ปลอดภัยสำมำรถจั ดกิจ กรรมพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
(4) จัดหำสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีมำตรฐำน และควำมปลอดภัย
(5) อภิบำลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำวะที่ดี ร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ
(6) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อกำรมีส่วนร่วมและกำร
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
(7) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.2 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษำได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มี
วินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.2.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำพัฒนำผู้เรียน
ให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตำมหลักสูตร
- มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
- มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีทักษะ
สื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
(2) จัดทำเครื่องมือประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
และดำเนินกำรประเมิน รวมทั้งประสำนกำรดำเนินงำนเพื่อทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็ม
ตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำร
วำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะ
รำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 61

(5) ดำเนินกำรติดตำม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำมหลัก
โภชนำกำร
(6) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำภำพรวม รวมทั้งสรุปและ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถำนศึกษำ
(1) จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จั ด กำรเรี ย นรู้ อ ย่ ำ งเป็ น ระบบมุ่ ง เน้ น กำรใช้ ฐ ำนควำมรู้ และระบบควำมคิ ด ในลั ก ษณะสห
วิทยำกำร (STEAM Education) เช่น
- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
- ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำม
สนใจ รวมถึงกิจกรรมกำรแนะแนวทั้งด้ำนศึกษำต่อ และด้ำนอำชีพ เป็นกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ กำรวำงแผนชีวิต
และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
(5) จั ดกิจ กรรมกำรเรี ย นรู้และพัฒ นำด้ำนอำรมณ์และสั งคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(6 ) จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
(7) ดำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร เป็นไป
ด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบและวินัยกำรคลัง
(8) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.3 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีวินัย
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์มีทักษะด้ำนภำษำไทยเพื่อใช้ในกำรเรียนรู้
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ น ำไปสู่กำรมีทักษะอำชีพที่สอดคล้ องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีควำม
ยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐำนในกำร
ดำรงชีวิตมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.3.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีควำมยืดหยุ่น
ทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตำมหลักสูตร
- มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรประกอบอำชีพ
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- มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
- มีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสั ยรักกำรอ่ำน มี
ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
(2) ประสำนกำรดำเนินงำนเพื่อทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำร
วำงแผนชีวิตและ วำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะ
รำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
(5) จัดทำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเพิ่มศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำน
วิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬำ กำรออกกำลังกำย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่
ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
(6) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ
2.3.2 สถำนศึกษำ
(1) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent
Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบ
ควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น
- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
- ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นัก
ประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกกำลังกำย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสำมำรถวำงแผนกำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพได้
ตำมควำมถนัด ควำมต้องกำร และควำมสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ
เป็ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำและพั ฒ นำสมรรถภำพส ำหรั บ เด็ ก พิ ก ำรและเด็ ก ด้ อ ยโอกำส ในรู ป แบบที่
หลำกหลำย เหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 63

(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พัฒนำระบบกำรวัด และประเมินผลตำมสภำพ
จริงสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำร
พัฒนำหลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำสในรูปแบบที่หลำกหลำย
เหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สนับสนุนทรัพยำกรและจัดสรรงบประมำณ
ด้ำนกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
(5) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรเรียนรู้
(6) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรำกำลั งครูและบุคลกรให้มี
ควำมเหมำะสมกับภำรงำนในกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ และเด็กด้อยโอกำส
(7) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะ ประสบกำรณ์ มีเจตคติที่ดีต่อกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิ กำรและ
เด็กด้อยโอกำส
(8) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน พัฒ นำระบบกำรให้บ ริกำรเทคโนโลยี สิ่ ง
อำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
(9) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สนับสนุนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำย (Education
Partnership) ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับกำรจัด
กำรศึกษำ
เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ของ
ตนเองตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด ของผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge - Based
Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
3.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) จัดหำ พัฒนำ ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด
(2) พัฒนำรูปแบบกำรเรีย นรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล อย่ำงเหมำะสมตำมวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล
3.2 สถำนศึกษำ
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 64

(2) จัด กำรเรีย นรู ้ผ ่ำ นระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)เพื่อตอบสนองต่อกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
(3) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล
4. กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพครู จึ ง ต้ อ งด ำเนิ น กำรตั้ง แต่ ก ำรผลิ ต และกำรพั ฒ นำครู อ ย่ ำ งต่ อเนื่ อ ง โดยส ำ นั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต้องร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครูในกำรผลิต และพัฒนำครูให้ เป็นไปตำม
เป้ำประสงค์ มีกำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำ ศักยภำพและ
สมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชี พกำรสนับสนุนสื่อกำรสอน และสร้ำงเครือข่ำย
พัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำม เชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำง
ครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบ และประเมินครูจำกกำรวัดผลงำนกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง
4.1 กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ
กำรผลิ ตครู ที่มีคุณภำพ เป็ น มำตรกำรกำรสร้ำงควำมร่ว มมือกับสถำบันกำรผลิ ตครู ให้ ผ ลิ ตครูที่มีจิ ต
วิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงและเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครู วิเครำะห์ควำม
ขำดแคลน ควำมต้องกำรครูของสถำนศึกษำ
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครูวำงแผนวิเครำะห์หลักสูตร
ให้สอดคล้องกับแผนควำมต้องกำร
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพครูเข้ำรับกำรศึกษำกับสถำบันกำรผลิตครู
(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ติดตำม และประเมินผล กำรผลิตครูอย่ำงเป็นระบบ
4.2 พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นมำตรกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน จะต้องดำเนินกำรเพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักถึงควำมสำคัญในอำชีพและหน้ำที่ของตน
โดยพัฒนำให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้”
ปรับวิธีสอน ให้เด็กสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้ำที่กระตุ้นสร้ำง
แรงบันดำลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้
ให้ผู้เรียน มีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เ พื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร
ดังนี้
(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่ งเสริม
สนับสนุนให้ครู ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) เพื่อวำงแผนกำร
พัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร
(2) สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดให้ มี
หลักสูตรและกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำครู ที่เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำน
ควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลน
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(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สนับสนุนให้
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผนและเข้ ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ (Career Path)
(5) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและ
พัฒ นำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชนแห่ งกำรเรียนรู้ทำงวิช ำชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
(6) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม และ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรสอนดิจิทัล (Digital
Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3 สอดคล้องกับภำรกิจและหน้ำที่ของตน
(7) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่ งเสริม
พัฒ นำ และยกระดั บ ควำมรู้ ภ ำษำอั งกฤษของครู ที่ ส อนภำษำอัง กฤษ โดยใช้ร ะดับ กำรพั ฒ นำทำงด้ ำ นภำษำ
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(8) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและ
พัฒนำครูให้สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้น
สูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและ
พัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction)
(10) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและ
พัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking)
(11) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและ
พัฒนำครู ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนขนำดเล็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(12) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและ
พัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้ เรียนแต่ละบุคคล
และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
(13) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
(14) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปรับปรุง
ระบบตรวจสอบ ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้
สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย และหลักกำรจัดกำรศึกษำข้อกำหนดด้ำนคุณภำพ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
(15) สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้ง
ระบบ ตั้งแต่กำรจัดทำฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จนถึงกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) พัฒ นำรู ป แบบกำรพั ฒ นำครู ผ่ ำนระบบดิ จิทั ล เพื่ อใช้ ในกำรพั ฒ นำผู้ บริ ห ำร ครู แ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) ในสำขำที่ขำดแคลน เช่น กำรพัฒนำ
ทักษะกำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง เป็น
ต้น
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3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบดิจิทัล
4) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ประเภททั้งระบบ
5) พัฒนำครูให้มีควำมชำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำ คอมพิวเตอร์ (Coding)
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และกำรลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
บทนำ
นโยบำยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำรตฐำนและกำรลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ที่
เป็นมำตรฐำนเสมอกัน ไม่ว่ำผู้เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำของประเทศ โดย
สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development) สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค และส่วนกลำง สร้ำงมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมบริบท
ของพื้นที่ จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกั บสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่
ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุน
ทรั พย์ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้
เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และ
จัดสรรงบประมำณเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร และงบลงทุนให้ สถำนศึกษำตำมควำมจำเป็น ตลอดจนนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผล
เพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน
เป้ำประสงค์
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพั ฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือใน
กำรจัดกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
4. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมี เพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ
5. งบประมำณเพื่ อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย และงบลงทุ น แก่ ส ถำนศึ ก ษำอย่ ำ งเหมำะสมเพื่ อ ให้ ส ถำนศึ ก ษำ
บริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรด้ำน
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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7. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพของประชำชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน
2. ผู้เรี ยนทุกคนได้รั บจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้อ งกับ สภำพ
ข้อเท็จ จริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็น ตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ
และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิกำร
3. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่
6. สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
8. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผล
(2) จัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อวำง
แผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถำนศึกษำ
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชน วำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
จัดทำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชำกรวัยเรียน (อำยุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไป
ใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภำคเอกชน และทุกภำคส่วนบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรในชุมชนให้สำมำรถใช้ร่วมกับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอำหำร อำหำรเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ มี
คุณภำพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่ำงไกล ได้เดินทำงไปเรียน
อย่ำงปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดทำ
มำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่น 1) มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2) มำตรฐำนด้ำ นครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษำ 3) มำตรฐำนด้ ำนระบบควำมปลอดภั ย ของสถำนศึก ษำ 4)
มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิ ทัล Digital Technology เป็นต้น กำรกำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำด้ำนต่ำง ๆ
ดังกล่ำวให้พิจำรณำตำมบริบทของสภำพทำงภูมิศำสตร์ ประเภท และขนำดของสถำนศึกษำ เป็นสำคัญ
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำ ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนำสถำนศึกษำระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนำดเล็ก และสถำนศึกษำประเภท
อื่น ให้มีคุณภำพ และตำมมำตรฐำนที่กำหนด โดยเน้นสถำนศึกษำระดับตำบล โรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ห่ำงไกล
และโรงเรียนขนำดเล็กตำมโครงกำรพิเศษ
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินสถำนศึกษำในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภท อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ
เป็นมำตรกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ โดยกำรจั ดสรรงบประมำณแผ่ นดินเพื่อให้ เด็ กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำ อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้น ที่
ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุน
ทรัพย์ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็น
ในกำรจั ดกำรศึกษำสำหรั บ ผู้เรีย นที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำร และงบลงทุนให้สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำ
วิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของงบประมำณในกำรสนับสนุนให้กับผู้ เรียน และสถำนศึกษำ อย่ำงเหมำะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถำนภำพและพื้นที่
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำแผนงบประมำณกำรศึกษำอย่ำงอิสระ โดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
ประกอบกำรจัดทำแผนงบประมำณก่อนเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำน
ควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อจัดสรรงบประมำณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขำดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
(4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่ งเสริม
สนับสนุน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สนับสนุนกระบวนกำรจัดทำแผนงบประมำณ และติดตำม กำกับกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใส
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4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่ งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ และมีควำมปลอดภัยสูง
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล
(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำห้ อ งเรี ย นให้ เ ป็ น ห้ อ งเรี ย นที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ( Digital
Technology) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม
สนั บ สนุ น อุป กรณ์ดิจิ ทัล (Digital Device) ส ำหรับผู้ เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่กำรสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนำกำรสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่ำง
เหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (Distance Learning
Technology: DLT)
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บทนำ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ ศำสตร์ของ
พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน” มำเป็นหลักใน
กำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติควบคู่กับกำรนำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้ำหมำย มำเป็นกรอบแนวคิดที่
จะผลั ก ดัน ด ำเนิ น กำรเพื่ อน ำไปสู่ ก ำรบรรลุ เป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำที่ยั่ งยื นในทุก มิติ ทั้ง มิติ ด้ำนสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือ ระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำง
บูรณำกำร โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย“เป็นประเทศพัฒนำแล้วมีคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดใน
อำเซียนภำยในปี พ.ศ. 2580”ดังนั้น นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่ำว จึงได้
น้อมนำศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้ำหมำยมำ
เป็ น หลั กในกำรปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตร กำรจั ดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ และกำรจัด สภำพแวดล้ อมของสถำนศึกษำ ให้
สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว บนพื้นฐำนควำมเชื่อในกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน ไม่ให้มำกหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ควำม
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง
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เป้ำประสงค์
1. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถำนศึกษำสำมำรถนำเทคโนโลยีมำจัดทำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมรู้ เรื่อง ฉลำกสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตำมแนวทำง Thailand 4.0
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กำรผลิตและบริโภค สู่กำร
ลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ทุกโรงเรียน
ในสังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบสำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่ำงเอื้อหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถำนศึกษำในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำก 225 เขต มีนโยบำยส่งเสริมควำมรู้
และสร้ำงจิตสำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถำนศึกษำต้นแบบนำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรนำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
9. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 225 เขต มีกำรทำนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ
2. สถำนศึกษำมีกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพื่อลดปริมำณขยะและมีส่งเสริมกำรคัด
แยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้ำนกำร
ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์ ในกำรดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
6. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และดำเนินกำรจัดทำงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำง
สำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสำมำรถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนกำรจัดกำร
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand 4.0
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร และสถำนที่ให้เป็น
สำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติกำรเพื่อจัดแนวทำงกำรดำเนินทำงกำรให้องค์ควำมรู้และสร้ำง
จิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทำเกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนคำร์บอนต่ำและชุมชนคำร์บอนต่ำและพัฒนำวิทยำกรให้ควำมรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคำร์บอนต่ำ
4. พัฒนำวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนและจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้ในเรื่อกำรผลิตและบริโภคที่เป็นกับ
สิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษำ และพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลกำรลดก๊ำซที่มีผลต่อปรำกฏกำรณ์ภำวะเรือนกระจก เช่น คำร์บอนไดออกไซด์ ใน
รูปแบบกำรเปรียบเทียบและกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission
/Carbon Footprint ในสถำนศึกษำสู่ชุมชน
5. จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษำในกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
โรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ
6. พัฒนำต่อยอดและขยำยผลศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภำค
7. พัฒนำเครื่องมือ และ กระบวนกำรให้ควำมรู้และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องกำรผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภำค
8. จัดสรรงบประมำณดำเนินกำรตำม Road map และแผนปฏิบัติกำร 255 เขต เพื่อดำเนินกำรต่อยอด
ขยำยควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงำนเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนสีเขียวและ
สถำนศึกษำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนำ ยกระดับสถำนศึกษำนำร่องขยำยผล ส่งสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำนกำรผลิต และ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น กำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำกและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
11. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องกำร
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
12. ขยำยผลผ่ำนระบบ DLTV ส่งเสริมควำมรู้เรื่อง กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อควำม
ปลอดภัย และสุขภำพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและกำรเลือกผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลำกที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร BBL/PLC และ Decision – Making กำรนำขยะมำใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงำนและลดประมำณขยะ กำรบำบัดน้ำเสีย ลดกำรใช้เผำและลดใช้สำรเคมี สู่โรงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยำยผลจำกโรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green city
ด้ำนพลังงำน กำรจัดกำรขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้จ ำกแหล่งเรียนรู้ โรงงำน
อุตสำหกรรม กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงำนส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนำควำมรู้มำประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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16. ส่งเสริมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ จัดค่ำยเยำวชนวัยซน
ลดคำร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำควำมรู้จำกโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสำรพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 2,000 ชุมชน
17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนในสถำนศึกษำทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภำพ
พัฒนำกำรกรอกข้อมูลระบบกำรนิเทศติดตำม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงำนและมอบรำงวัลเกียรติยศ ประชำสัมพันธ์
และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงำนเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรำยงำน
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
บทนำ
นโยบำยด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นนโยบำยจุดเน้นที่สำคัญ เนื่องจำก
เป็นนโยบำยที่กระจำยอำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำ ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุ คคล
และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และปรับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนทั้งระดับสำนักงำนทั้งส่วนกลำง และระดับ
ภูมิภำค โดยปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนทุกระดับตั้งแต่สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำน
ส่ ว นกลำง ให้ มีค วำมทั น สมัย พร้ อ มที่จ ะปรับตั ว ให้ ทั นต่อ กำรเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลำ หน่ว ยงำน
สำนักงำนเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data
Technologyและ Communication Technology เป็นต้น มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนทั้งระบบ
มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์และเปิดโอกำสให้ทุกภำค
ส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
เป้ำประสงค์
1. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำน
กำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
2. หน่วยงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงำนให้มีควำม
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
4. หน่ ว ยงำนทุกระดับ มีกระบวนกำร และกำรวิ ธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุ ณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ
2. สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนกลำงได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำนที่
มีควำมทันสมัย ยื ดหยุ่ น คล่ องตัวสู ง พร้อมที่จะปรับตัวให้ ทันต่อกำรเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็น
หน่ ว ยงำนที่มีห น้ ำที่ส นั บสนุ น ส่ งเสริ ม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้ส ถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพครอบคลุมทุกตำบล
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3. สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนกลำง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถำนศึกษำ และหน่ว ยงำนในสังกัดทุกระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
5. สถำนศึก ษำ หน่ว ยงำนในสัง กัด ทุก ระดับ ผ่ำ นกำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด
7. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ นำไปสู่กำรวิเครำะห์
เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology)
8. สถำนศึกษำ ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำนส่ วนกลำงมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
9. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเป็นมำตรกำร
กระจำยอำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป โดยดำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจดำเนินกำรเป็นรำยด้ำนหรือทุก
ด้ำนได้ โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้น ฐำน และส ำนั กงำนเขตพื้นที่ก ำรศึ กษำ ศึกษำ
วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้ำที่ อำนำจ และโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลของสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ
(2) ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้น ฐำน และส ำนั กงำนเขตพื้นที่ก ำรศึ กษำ ศึกษำ
วิเครำะห์ หน้ำที่และอำนำจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกำรเลือก
ประธำนและกรรมกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำหรือของกลุ่มสถำนศึกษำ โดยให้คำนึงถึงหลักธรร
มำภิบำลและควำมเป็นอิสระของสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึ กษำ ให้มีควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำงของ
สถำนศึกษำรวมถึงควำมต้องกำรและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
(3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่ งเสริม
สนับ สนุน ให้ สถำนศึกษำ หรื อกลุ่มสถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติห น้ำที่สนับสนุ นงำนด้ำนธุรกำร ด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ และด้ำนบริหำรงำนบุคคล เพื่อมิให้งำนดังกล่ำวเป็นภำระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้น ฐำน และส ำนั กงำนเขตพื้นที่ก ำรศึ กษำ ศึกษำ
วิเครำะห์ ปรั บ ปรุงกฎหมำย ระเบี ยบ ข้อปฏิบัติให้ ส อดคล้ องกับกำรกระจำยอำนำจให้ ส ถำนศึกษำ หรือกลุ่ ม
สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
(5) ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน และส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำ จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรและดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และพั ฒนำสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระ
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
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(6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่ งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ยนขนำดเล็ก ให้มีร ะบบกำรบริหำรจัดกำรที่ห ลำกหลำย เช่น กำรบริห ำรจัดกำรแบบกลุ่ ม
โรงเรียน กำรสอนแบบบูรณำกำร คละชั้น เป็นต้น
(7) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ยกระดับ
สถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต
(8) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำผลกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำมเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำ
ให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
(9) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่ งเสริม
สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำให้สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(10) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดอบรม
พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่
(11) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจให้อย่ำงเป็นอิสระในกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป โดยดำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ
อำจดำเนินกำรเป็นรำยด้ำนหรือทุกด้ำนได้
(12) สถำนศึกษำ หรือกลุ่ มสถำนศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อทำ
หน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจกำรและกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ
2. พัฒนำสำนักงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
เป็นมำตรกำรในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสำนักงำนทั้งระดับสำนักงำนส่วนกลำง และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นหน่วยงำน
ที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำมเพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง และพัฒนำสำนักงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย มีหน้ำที่ สนับสนุน กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล สถำนศึกษำ เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้ระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรทำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน
(4) ส่ ง เสริ ม กำรบริ ห ำรจั ด กำรเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐำน ( Area-based
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพื้นที่
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 75

(6) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(9) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
3. ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำเพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรร
งบประมำณ ตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ
เป็นมำตรกำรที่เน้นกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรจัดสรรงบประมำณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ต้องกำรปฏิรูปกำรคลังโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงไปยัง
ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์
ดังกล่ำว โดยสำมำรถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดสรร
งบประมำณอุดหนุนผู้เรียน สำมำรถกำหนดเงื่อนไขกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง
และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนำคำร ในกำรจัดสรรงบประมำณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ อุดหนุนผู้เรียน
และสถำนศึกษำโดยตรง
(2) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง
(3) พัฒนำและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในกำรพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพื่อ
ลดควำมซ้ ำซ้ อ นในกำรจั ด สรรงบประมำณ โดยจะท ำกำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรำยบุ ค คล กั บ
กระทรวงมหำดไทย
(4) พัฒนำระบบเบิกจ่ำยงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถำนศึกษำ โดยผ่ำนระบบ
ธนำคำร
4. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรนำเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่
จำเป็น มำวิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็ นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และ
ควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud
Technology มำให้บริกำรแก่หน่วยงำนทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) ระบบบริหำรงำนสำนักงำน เช่น ระบบแผนงำนและงบประมำณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบ
สำรบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ นำ Cloud Technology มำให้บริกำรหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
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(2) ศึกษำ วิเครำะห์ นำ Big Data Technology มำใช้ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อนำมำวิเครำะห์ คุณภำพของผู้เรียนในมิติต่ำง ๆ
(3) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งระบบพร้อมให้บริกำร (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐทั้งภำยในและ
นอกสั ง กั ด อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ระบบกลำงส ำหรั บ ใช้ ใ นกำรพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว ตนเดี ย วและรองรั บ กำรท ำงำนร่ ว มกั บ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่ำง ๆ
(4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยง และ
บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูล
รำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพั ฒ นำอำชีพในตลอดช่ว งชีวิต เป็นฐำนข้อมูล
กำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ข องประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง
และศักยภำพบุคคลของประเทศ นำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒ นำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้ำนกำรเรีย นรู้ของผู้ เรียน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรงำน เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพื่อให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ตลอดจน
พัฒนำ ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่สำมำรถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ

แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดอุบลรำชธำนี
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น
ชำติไทย และดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
นิยำมศัพท์
ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่ดี หมำยถึง ลักษณะควำมเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล
เรียนรู้ตลอดชีวิต หมำยถึง ผู้เรียนได้รับควำมรู้และทักษะพื้นฐำนในกำรแสวงหำควำมรู้ที่เอื้อต่อกำร เรียนรู้
ตลอดชีวิต สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 หมำยถึง ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มีจุดเน้นกำรเรียนรู้ 3R 4C
ทักษะ 3R คือ 1. อ่ำนออก 2. เขียนได้ 3. คิดเลขเป็น
ทักษะ 8C คือ 1. กำรคิดอย่ำงมีวิจำรญำณ แก้ปัญหำได้ 2. คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 3. ควำม
เข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม กระบวนกำรคิดข้ำมวัฒนธรรม 4. ควำมร่วมมือ กำรทำงำนเป็น ทีมและภำวะ
ผู้นำ 5. ทักษะกำรสื่อสำรและรู้ทันสื่อ 6. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และกำรรู้ทันเทคโนโลยี 7. ทักษะอำชีพและกำร
เรียนรู้ 8. มีคุณธรรม มีเมตตำ กรุณำ มีระเบียบ วินัย
พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ
พื้นฐำน ปลูกฝังควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และควำมเป็นท้องถิ่น
2. นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและดำรงชีวิต
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3. จัดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
4. ยกระดับกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
จรรยำบรรณ และมำตรฐำนวิชำชีพ
5. พัฒนำเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
6. พัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้เรียนอย่ำงทั่วถึง
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกำส ควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีจิตอำสำ ภำคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและควำมเป็นชำติไทย ดำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน มีจรรยำบรรณ และมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
5.หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. เสริมสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
2. เสริมสร้ำงกำรผลิต พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่
3. พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้พัฒนำศักยภำพผู้เรียน
4. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค
5. พัฒนำเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
ควำมสำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2562 –2565) จังหวัดอุบลรำชธำนี สู่กำรปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลำยประกำร ประกอบด้วย สำระของแผนพัฒนำกำรศึกษำมีควำมชัดเจน ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและทุกระดับกำรศึกษำ กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรคิด กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบำย ระดับปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้กำหนดแนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ของจังหวัด รวมทั้งทุกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในแต่ละระดับอย่ำง
ชัดเจน ซึ่งจะทำให้กำรดำเนินงำนตำมแผน เป็นไปอย่ำงสอดคล้อง รองรับในกรอบทิศทำงเดียวกัน และกำรจัด
กำรศึกษำเป็นไปตำมยุทธศำสตร์และแนวทำงพัฒนำในช่วงเวลำที่กำหนด
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3.ประเมินสภำพกำรจัดกำรศึกษำและแนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำ
กำรศึกษำสถำนภำพของส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 เป็นกำรให้
ควำมสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ตำมควำมต้องกำร บทบำท ภำรกิจ ที่ส่งผลต่อ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ควำมสำคัญต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพแวดล้อมที่
เป็นโอกำสและอุปสรรคที่เปลี่ยนแปลงตำมศักยภำพที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของหน่วยงำน
โดย SWOT Analysis ศึกษำสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) โดยใช้
หลักกำรวิเครำะห์ที่เรียกว่ำ 2S 4M ซึ่งนำปัจจัย 6 ด้ำน ที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์มำ
วิเครำะห์ สรุปได้ ดังนี้
ผลกำรวิเครำะห์สภำพภำยใน (Internal Environment)
ด้ำน
1.ด้ำนโครงสร้ำงและ
นโยบำย (Structure : S1)

จุดแข็ง (Strengths)
1. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ สพป.อบ.2
เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด

จุดอ่อน (Weaknesses)
ไม่สำมำรถจัดบุคลำกรปฏิบัติครบตรง
ตำมมำตรฐำน สพป. เนื่องจำกมี
บุคลำกรไม่ครบตำมกรอบอัตรำกำลังที่
กำหนด

2. กำหนดบทบำท อำนำจหน้ำที่ มอบหมำย
งำนในหน้ำที่ตรงตำมมำตรฐำน สพป.
3. กำหนดนโยบำยที่สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ ในกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน
4. มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับนโยบำย
2.ด้ำนผลผลิตและ
1. กำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่บริกำร
กำรบริกำร (Service : S2)
อย่ำงทั่วถึง
2. บุคลำกรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรเต็ม
ตำมกำลัง ควำมรู้ และควำมสำมำรถ
3. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
3.ด้ำนบุคลำกร
1. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ บุคลำกรยังไม่ครบตำมกรอบ
(Man : M1)
ตรงกับงำนในหน้ำทีท่ ี่รับผิดชอบ
อัตรำกำลังที่กำหนด

4.ด้ำนประสิทธิภำพทำง
กำรเงิน(Money : M2)

2. บุคลำกรทำงำนร่วมกันเป็นทีมและมีควำม
มุ่งหมั่นในกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ
1. มีกำรจัดทำแผนบริหำรใช้งบประมำณที่
งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรยังไม่
ถูกต้อง
เพียงพอต่อควำมต้องกำร
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ด้ำน
5.ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์
(Material : M3)
6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
(Management : M4)

จุดแข็ง (Strengths)
2. มีระบบบริหำรด้ำนงบประมำณที่ถูกต้อง
ตำมระเบียบ โปร่งใสตรวจสอบได้
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และเพียงพอ
ในกำรบริหำรจัดกำร และใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร
1. กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ ได้
มำตรฐำน เนื่องจำกดำเนินงำน
ตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับที่กำหนด
2. มีกำรกระจำยอำนำจ โดยกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

จุดอ่อน (Weaknesses)

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)
ศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นโอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยใช้หลักกำร
วิเครำะห์ที่เรียกว่ำ STEP ซึ่งนำปัจจัย 4 ด้ำน ที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์มำวิเครำะห์
สรุปได้ดังนี้
1. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural Factors : S)
กำรวิเครำะห์
1. จำนวนประชำกรและโครงสร้ำง
ประชำกร

โอกำส (Opportunities)
จำนวนประชำกรลดลง ทำให้กำรจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง

อุปสรรค (Threats)
1. โครงสร้ำงประชำกรลดลง
ส่งผลให้ประชำกรวัยเรียน
ลดลง
2. แนวโน้มประชำกรวัยเรียน
ลดลง ส่งผลจำนวนนักเรียน
ลดลง ทำให้มีโรงเรียนขนำด
เล็กเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

2. สภำพของชุมชนและครอบครัว

1. ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตร
สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ซึ่งทำให้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้มี
ฐำนะยำกจน รำยได้ตอ่
ครอบครัวไม่เพียงพอ

2. ชุมชนให้ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำใน 2. กำรแพร่ระบำดของยำเสพ
กำรจัดกำรศึกษำ
ติดได้ง่ำย ซึ่งบริบทพื้นที่กำร
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กำรวิเครำะห์

โอกำส (Opportunities)

3. คุณภำพชีวิตของประชำชน
1. สังคมไทยให้ควำมสำคัญในกำรส่งบุตร
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ควำมเชื่อ หลำนเข้ำรับกำรศึกษำ
ค่ำนิยม และวัฒนธรรม

อุปสรรค (Threats)
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำเป็นเขต
รอยต่อของประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ตำมกระแสโลกำภิวัฒน์ ส่งผล
ให้ค่ำนิยมของนักเรียนมี
คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์

2. มีควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและนำมำช่วยสอนได้
2. ด้ำนเทคโนโลยี (Technological Factors : I)
กำรวิเครำะห์
1. ควำมก้ำวหน้ำและควำม
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี

2. ภูมิปัญญำท้องถิ่น

โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ส่งผลให้ สพป.อบ.2 และ
สถำนศึกษำในสังกัด มีกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำที่รวดเร็ว ประหยัด
ทรัพยำกร
2. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผล
ส่งผลให้สำมำรถจัดเป็นสื่อ กิจกรรม ให้นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรม
กำรเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนเลือกเรียนรู้ ที่ไม่พึงประสงค์
ได้ด้วยตนเองตำมควำมถนัด และ
ควำมสนใจ
ในชุมชนมีผู้สูงอำยุ ซึ่งถือว่ำเป็น
ปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ที่เป็นผู้ให้ควำมรู้ แบบอย่ำงที่ดี
ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
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3. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Factors : E)
กำรวิเครำะห์
1. สภำวะทำงเศรษฐกิจ

2. งบประมำณ กำรสนับสนุน
งบประมำณของภำครัฐ

โอกำส (Opportunities)
สินค้ำเกษตรบำงชนิดมีรำคำสูง เช่น
ข้ำว มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นอำชีพ
หลักของผู้ปกครองนักเรียน ทำให้
ผู้ปกครองมีรำยได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
1. รัฐบำลให้ควำมสำคัญในด้ำน
กำรศึกษำ จัดงบประมำณสนับสนุน
ตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยฯ
และเงินอุดหนุนนักเรียน ซึ่งส่งถึง
นักเรียนโดยตรง

อุปสรรค (Threats)
สินค้ำมีรำคำแพง ค่ำครองชีพสูง
ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สำมำรถ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของ
บุตรหลำนได้อย่ำงเต็มที่
กรอบงบประมำณส่วนใหญ่ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ค่ำตอบแทนของบุคลำกรซึ่งมีอยู่
จำนวนมำก ส่งผลให้งบประมำณใน
ส่วนของกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำยังไม่เพียงพอ

2. กำรสนับสนุนงบประมำณของ
ภำครัฐ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกำส
ทำงกำรศึกษำที่เท่ำเทียม เสมอภำค
4. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal Factors : P)
กำรวิเครำะห์
โอกำส (Opportunities)
1. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ นโยบำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ของรัฐบำล
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ ส่งผลให้ลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง

อุปสรรค (Threats)
กำรเปลี่ยนผ่ำนอำนำจกำรเมือง
บ่อยครั้ง ทำให้นโยบำยด้ำน
กำรศึกษำของรัฐบำล ขำดควำม
ต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำ
ขำดเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร

2. นโยบำยกำรศึกษำของ นโยบำยด้ำนกำรศึกษำเน้นกำรเพิ่มโอกำสทำง
หน่วยงำนต้นสังกัด
กำรศึกษำของคนไทยทุกคนให้มีโอกำสและ
เข้ำถึงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
3. บทบำทของกลุ่ม
ผลประโยชน์กลุ่ม
กำรเมือง

1. นักกำรเมืองให้ควำมสำคัญด้ำนกำรศึกษำ
ส่งผลให้สถำนศึกษำได้รับงบประมำณ
สนับสนุนในกำรรบริหำรจัดกำรศึกษำ

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมี
งบประมำณไม่เพียงพอ ส่งผลให้
ไม่สำมำรถจัดงบประมำณสนับสนุนให้
สถำนศึกษำหรือสนับสนุนน้อย
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กำรวิเครำะห์

โอกำส (Opportunities)
2. กำรประเมินภำยนอกจำกสำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
เป็นกำรกระตุ้นให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำได้
ตำมมำตรฐำนส่งผลให้คุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้น
4. ระเบียบ กฎหมำย และ 1. กำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำยตำม
ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องใน พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้สอดคล้อง
กับสภำพผู้เรียน
2. กำรกระจำยอำนำจสู่สถำนศึกษำ ตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542
ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำด้ำนบริหำร
วิชำกำร งบประมำณ บริหำรงำนบุคคล และ
บริหำรทั่วไป ได้ตำมบริบทพื้นที่ ส่งผลให้เกิด
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

อุปสรรค (Threats)
2. ข้อจำกัดของกฎ ระเบียบในกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น
1. กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบที่
หลำกหลำย เป็นปัญหำในกำรควบคุม
มำตรฐำนที่เดียวกัน
2. กำรมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำร
อำจส่งผลให้กำรปฏิบัติไม่ตรงตำม
ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ของสานกงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า สภาพแวดล้อมภายในโน้มเอียงไปทางจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกโน้มเอียงไป
ทางโอกาสมากกว่าอุปสรรค สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จะได้นาผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ไปกาหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

4. ประเด็นควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
1.3 พัฒนาผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.1 ส่งเสริมให้มีการวัดแววความถนัดทางการเรียนและจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัด
ของผู้เรียน
2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน
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3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่
4.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ
4.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.1 ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
6.2 พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้า
มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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ส่วนที่ 3
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“บริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึงอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำนของควำม
เป็นไทยโดยน้อมนำศำสตร์แห่งพระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคน
ไทย 12 ประกำร
2. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยี Digital
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพและมีทักษะวิชำชีพชั้นสูง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำโดยน้อมนำศำสตร์แห่งพระรำชำสู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยืน

ค่ำนิยมองค์กร ( Core Value)
“UBON2”
U : Unity มีเอกภำพ
B : Benevolence & Good Governece มีเมตตำ เอื้ออำทรและระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
และมีหลักธรรมำภิบำล
O : Open-Minded เปิดใจ
N : (Inter)National Standards ได้มำตรฐำนระดับชำติและระดับสำกล
2 : ยึดหลักกำรบริหำร 2 ประกำร คือ
1. Participatory Management กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
2. Result based Management กำรบริหำรจัดกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
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เป้ำประสงค์ (Goals)
1.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ทุกคนมีควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประจำปีกำรศึก ษำ 2562 ผ่ำนเกณฑ์ที่
กำหนด
3. นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษำปี ที่ 6 และชั้ นมั ธ ยมศึก ษำปีที่ 3 ในสั ง กัด มีค ะแนนกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ในแต่ละกลุ่มสำระมำกกว่ำร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น
จำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
4. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำคตรง
ตำมศักยภำพ
5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะตำมสำยงำนและมีวัฒนธรรมกำร
ทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
6. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำรควำมร่วมมือและจิตอำสำ มีเครือข่ำย
กำรบริหำรจัดกำร จำกทุกภำคส่วน กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบโดยน้อมนำศำสตร์พระรำชำสู่สถำนศึกษำ
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมีกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล มีกำรกำกับ ติดตำม
ประเมิน กำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
9. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำและใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนมีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ

ประเด็นกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
กำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
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แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้กำหนดจุดเน้นและเป้ำควำมสำเร็จ
ไว้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ทุกคนมีควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำรควำมร่วมมือและจิตอำสำ มีเครือข่ำยกำร
บริหำรจัดกำร จำกทุกภำคส่วน กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบโดยน้อมนำศำสตร์พระรำชำสู่สถำนศึกษำ
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมีกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลัก
ปรั ช ญำของเศรษฐกิจ พอเพีย งที่ เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้ อม สู่ คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล มีกำรกำกับ ติดตำม
ประเมิน กำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคงของประเทศ
3. พัฒนำผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

ข้อมูลฐำน

ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ)

2562

2563

2564

2565

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ข้อมูลฐำน

ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ)

2562

2563

2564

2565

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัยและรักษำ
ศีลธรรม

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมี
ควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำ
มนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่ชำยแดน กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร
ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

6. จำนวนสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

214 แห่ง 3 214 แห่ง 214 แห่ง 214 แห่ง
สำขำ
3 สำขำ 3 สำขำ 3 สำขำ

7. จำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม
และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรัก
ในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
214 แห่ง 3 214 แห่ง 214 แห่ง 214 แห่ง
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สำขำ
3 สำขำ 3 สำขำ 3 สำขำ
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
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กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณ ภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำ งขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ทุกคนมีควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมให้มีกำรวัดแววควำมถนัดทำงกำรเรียนและจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหำตนเองเพื่อ
พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะอำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของ
ผู้เรียน
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. จำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะ
ควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ข้อมูลฐำน
2562
N/A

ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ)
2563
ร้อยละ
100

2564
ร้อยละ
100

2565
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading
Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific
Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA

N/A

ร้อยละ
100

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวที
กำรแข่งขันระดับนำนำชำติ

N/A

ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุก
คนมีควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ผ่ำนเกณฑ์ที่
กำหนด
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดมีคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ในแต่ละกลุ่มสำระมำกกว่ำร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะตำมสำยงำนและมีวัฒนธรรมกำร
ทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง เน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียนรำยบุคคล
2. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียน
3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้กับผู้เรียนทุกระดับ
4. พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร
มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนน
ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT)
ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูลฐำน

ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ)

2562

2563

2564

2565

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ร้อยละ 3 ร้อยละ 3
4.33

ร้อยละ
3

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 90

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ข้อมูลฐำน
2562

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ
50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ

ระดับชั้น ป.6
เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.46
ระดับชั้น ม.3
เพิ่มขึ้นร้อยละ
4.39

4. ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมควำมถนัด และควำม
ต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำร
เงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้

ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ)
2563

2564

2565

ร้อยละ 3 ร้อยละ 3

ร้อยละ
3

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ 100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

6. ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะ
ของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

7. ร้อยละของครูมีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน”
เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้
หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

5. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต
สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำม
ยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 4 กำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
เป้ำประสงค์
4. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำคตรง
ตำมศักยภำพ
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แนวทำงกำรพัฒนำ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุน
อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่
ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ
และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิกำร
2. ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ
ที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
4. ร้อยละของที่ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำให้มี
มำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด
และพื้นที่
6. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดนำเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดมีระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ
8. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดที่มีระบบฐำนข้อมูล
ประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข้อมูลฐำน
2562

ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ)
2563
2564
2565

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
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กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมีกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลัก
ปรั ช ญำของเศรษฐกิจ พอเพีย งที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้ อม สู่ คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล มีกำรกำกับ ติดตำม
ประเมิน กำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ข้อมูลฐำน

ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ)

2562
ร้อยละ
100

2563
ร้อยละ
100

2564
ร้อยละ
100

2565
ร้อยละ
100

2. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรนำขยะมำใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพื่อลดปริมำณ
ขยะและมีส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลด
ปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

3. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรบูรณำกำรเรื่อง
กำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรนำขยะมำใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

1. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัด
กิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำร
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติ
ใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง
ฯลฯ
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ข้อมูลฐำน

ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ)

2562

2563

2564

2565

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

8. ร้อยละของกลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำ
บุคลำกร และสถำนที่ให้เป็นสำนักงำนสีเขียวต้นแบบ
ร้อยละ100
มีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

4. ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำร
ขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่ำงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำน
อุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. ร้อยละของนักเรียน และสถำนศึกษำในสังกัดที่มีกำร
เก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออก
ไซต์ ในกำรดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถำนศึกษำ
และที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
6. ร้อยละของครู ที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำ
สื่อ นวัตกรรม และดำเนินกำรจัดทำงำนวิจัยด้ำนกำร
สร้ำงสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้
7. ร้อยละของครู และนักเรียนสำมำรถนำสื่อนวัตกรรม
ที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
กำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand 4.0
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กลยุ ท ธ์ ที่ 6 กำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรและส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภำคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
เป้ำประสงค์
6. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำรควำมร่วมมือและจิตอำสำ มีเครือข่ำย
กำรบริหำรจัดกำร จำกทุกภำคส่วน กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบโดยน้อมนำศำสตร์พระรำชำสู่สถำนศึกษำ
9. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำและใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนมีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
2. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรกระจำยอำนำจ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ

ข้อมูลฐำน
2562

ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ)
2563

214 แห่ง 3 214 แห่ง 3
สำขำ
สำขำ

2564

2565

214 แห่ง 3
สำขำ

214 แห่ง 3
สำขำ

2. ร้อยละของกลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
หน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกตำบล

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

3. ร้อยละของกลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในสังกัด นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
และตัดสินใจ ทั้งระบบ

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ข้อมูลฐำน

ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ)

2562

2563

2564

2565

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

6. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถำนศึกษำ

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

7. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดมีข้อมูลผู้เรียน
รำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ นำไปสู่
กำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology)

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

N/A

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

214 แห่ง 3
สำขำ

214 แห่ง 3
สำขำ

4. ร้อยละของสถำนศึกษำ ในสังกัดมีควำมโปร่งใส
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
5. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด ผ่ำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)

8. ร้อยละของกลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในสังกัด มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
9. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดมีระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

214 แห่ง 3 214 แห่ง 3
สำขำ
สำขำ
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ส่วนที่ 4
โครงกำร/งบประมำณ
4.1ตำรำงสรุปควำมสอดคล้อง ยุทธศำสตร์ โครงกำร
ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อควำมมั่นคง

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุก
คนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมี
ควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ให้มีสมรรถนะหลักและ
คุณลักษณะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21

1.1 พัฒนำผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองดีของชำติและ
เป็นพลโลกที่ดี

7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เน้น
กำรทำงำนแบบบูรณำกำรควำมร่วมมือ
และจิตอำสำ มีเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำร จำกทุกภำคส่วน กระจำย
อำนำจและควำมรับผิดชอบโดยน้อมนำ
ศำสตร์พระรำชำสูส่ ถำนศึกษำ

1 โครงกำรเสริมสร้ำงวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ผ่ำน
กิจกรรมลูกเสือ
ยุวกำชำด

โครงกำรประเมินศูนย์กำร
เรียนรูต้ ำมหลักปรัชญำของ
2 เศรษฐกิจพอเพียงและ
ประเมินสถำนศึกษำ
พอเพียง
3 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย
ขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำ
(จิตอำสำ)

8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในสังกัดมีกลไกขับเคลือ่ น
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สู่คุณภำพระดับ
มำตรฐำนสำกล มีกำรกำกับ ติดตำม
ประเมิน กำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

1

5

1

1

1

1

5

1

1

1

1

5

1

1

1
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ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

เป้ำประสงค์

1.2 พัฒนำผูเ้ รียนให้มี
ควำมพร้อมสำมำรถรับมือ
กับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
ทุกระดับควำมรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง
ของประเทศ
4 โครงกำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพของครู
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ
โครงกำรป้องกันและแก้ไข
5 ปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ
6 โครงกำรขับเคลื่อนสภำ
นักเรียนและกิจกรรม
ประชำธิปไตย
ในสถำนศึกษำ

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

1

5

1

1

1

1

5

1

1

1

1

5

1

1

1

1

5

1

1

1

1.3 พัฒนำผู้เรียนในเขต
พื้นที่เฉพำะ
7

โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนในเขตพื้นที่ชำยแดน
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุก
คนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และ
กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คุณภำพผู้เรียนและกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ทุกคนมีควำมรูต้ ำมหลักสูตรกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ขั้นพื้นฐำน ให้มีสมรรถนะหลักและ
คุณลักษณะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
ในกำรแข่งขัน
2.1 ส่งเสริมให้มีกำรวัด
แววควำมถนัดทำงกำร
เรียนและจัดกิจกรรมแนะ
แนวให้ผู้เรียนค้นหำตนเอง
เพื่อพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนต่อยอดไปสู่ควำม
เป็นเลิศด้ำนทักษะอำชีพที่
ตรงตำมควำมต้องกำรและ
ควำมถนัดของผู้เรียน

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 98

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

เป้ำประสงค์

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
1 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำติ
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและ
ควำมร่วมมือในกำรจัด
2 กำรศึกษำระหว่ำง สพฐ.
กับ สอศ. และหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำอื่น
2.2 พัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำม
เป็นเลิศ มีทักษะทีจ่ ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
คิดขั้นสูงของนักเรียนด้วย
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
3 ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ
(STEM Education) โดยใช้
กระบวนกำรชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)

2

1,8

2

2

2

2

1,8

2

2

2

2

1,8

2

2

2

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมกำรรู้
เรื่องวิทยำศำสตร์
(Sciencetific Literacy)
4
ตำมแนวทำงกำรประเมิน
PISA โดยใช้ชมรมครู
วิทยำศำสตร์เป็นฐำนในกำร
ขับเคลื่อน

2

1,8

2

2

2

โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรเรียนรู้สสู่ ำกล : กำร
พัฒนำควำมสำมำรถทำง
5
วิชำกำรผู้เรียนผ่ำน
กระบวนกำรแข่งขันทำง
วิชำกำร ระดับนำนำชำติ

2

1,8

2

2

2
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ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำ
และสร้ำงเสริมศักยภำพ
ของทรัพยำกรมนุษย์

เป้ำประสงค์
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุก
คนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมี
ควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ให้มีสมรรถนะหลักและ
คุณลักษณะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21

3.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ
พัฒนำหลักสูตร
2. ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
สถำนศึกษำให้สอดคล้อง
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประจำปี
กับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำ 2562 ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
รำยบุคคล
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ
โครงกำรปรับปรุงหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดมีคะแนน
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
1 สอดคล้องกับหลักสูตร
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจำปี
แกนกลำงกำรศึกษำขั้น
กำรศึกษำ 2562 ในแต่ละกลุ่มสำระ
พื้นฐำน พ.ศ. 2551
มำกกว่ำร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
3.2 พัฒนำศักยภำพ
คนได้รบั กำรพัฒนำให้มสี มรรถนะตำม
และคุณภำพผู้เรียน
สำยงำนและมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรูค้ ณิตศำสตร์ด้วย
นวัตกรรมกำรศึกษำชั้น
2
เรียน (Lesson Study)
และวิธีกำรแบบเปิด(Open
Approach)
โครงกำรขับเคลื่อนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active
3 Learning ผ่ำนห้องเรียน
คุณภำพ (Quality
Classroom )

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
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ที่

4

5
6
7
8
9

10

11

12

13

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู
ปฐมวัยในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวทำงหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560
โครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทยระดับปฐมวัย
โครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อยระดับ
ประถมศึกษำ
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
นวัตกรรมกำรอ่ำนออก
เขียนได้
โครงกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำร
โครงกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนศิลปะ
โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ผู้เรียนสู่กำรทดสอบและ
กำรประเมินระดับชำติ
(RT,NT,O-NET) ผ่ำนชมรม
ครูทำงวิชำกำร (ไทย ,วิทย์,
อังกฤษ,คณิตฯ)
โครงกำรประเมินผูเ้ รียนใน
กำรทดสอบและกำร
ประเมินระดับชำติ
(RT,NT,O-NET)
โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
คลังเครื่องมือมำตรฐำนเพื่อ
ยกระดับคุณภำพผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
โครงกำรประเมินคุณภำพ
กำรอ่ำนผู้เรียน ชั้นป.1
และ ป.3

เป้ำประสงค์

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

3

1

3

3

3

3

1,8

3

3

3

3

1,8

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

2,3

1,8

3

3

3

2,3

1,8

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3
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ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

โครงกำรเสริมสร้ำงนิสัยรัก
14 กำรอ่ำนผ่ำนห้องสมุด 3 ดี
มีชีวิต
โครงเสริมสร้ำงทักษะด้ำน
15 กีฬำ-กรีฑำ นักเรียนระดับ
อำเภอ
โครงกำรพัฒนำระบบกำร
16 เสริมสร้ำงสุขภำวะอนำมัย
ในโรงเรียน
โครงกำรโรงเรียนสะอำดร่ม
17 รื่นปลอดภัยและเอื้อต่อกำร
เรียนรู้
3.3 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ
นำเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
มำใช้สนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู
18 ด้วยแอปพลิเคชั่นเพื่อ
กำรศึกษำ

เป้ำประสงค์

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3.4 พัฒนำคุณภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โครงกำร พัฒนำศักยภำพ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
19
บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบตั ิ
20 โครงกำรบริหำรงำนบุคคล
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
21 ศึกษำนิเทศก์ในกำร
ขับเคลื่อนปีทองกำรนิเทศ
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ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

โครงกำรพัฒนำครูหลักสูตร
"กำรจัดกำรเรียนรู้
22
วิทยำกำรคำนวณ"
(Coding)
โครงกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยและกำรแข่งขัน
23
กีฬำของบุคลำกรใน สพป.
อบ.2
กลยุทธ์ที่ 4 ขยำยโอกำส
กำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ

เป้ำประสงค์

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

3

1,8

3

3

3

3

1

3

3

3

4

2

4

4

4

4

2

4

4

4

4

2

4

4

4

4

2

4

4

4

4. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำส
ในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มี
คุณภำพ และเสมอภำคตรงตำม
ศักยภำพ

4.1 สร้ำงควำมร่วมมือกับ
องค์กรปกครองระดับ
ท้องถิ่น ภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
1

2

3

4

โครงกำรพัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสู่ควำม
ยั่งยืน
โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลประชำกรวัย
เรียนเพื่อเสริมสร้ำงโอกำส
ทำงกำรศึกษำแก่ประชำกร
วัยเรียนที่มีอำยุอยู่ในเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับ
โครงกำร ติดตำมและ
พัฒนำกำรดำเนินกำร
โครงกำรอำหำรกลำงวัน
4.2 ยกระดับสถำนศึกษำ
ในสังกัดทุกระดับและทุก
ประเภทให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมบริบทของ
พื้นที่
โครงกำร ขับเคลื่อนกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็ก

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 103

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

เป้ำประสงค์

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

โครงกำรสนับสนุน
งบประมำณเพื่อพัฒนำ
5
โรงเรียนคุณภำพประจำ
ตำบล
โครงกำรสนับสนุน
6 งบประมำณเพื่อพัฒนำ
โรงเรียนประชำรัฐ
4.3 จัดสรรงบประมำณ
สนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม
และสถำนศึกษำทุก
ประเภท อย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอ
โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนตั้งแต่
ระดับอนุบำลจนจบ
7
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(รวมปัจจัยพื้นฐำนสำหรับ
นักเรียนยำกจน)

4

2

4

4

4

4

2

4

4

4

4

2

4

4

4

โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
8
กำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม

4

2

4

4

4

4

2

4

4

4

4.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital
Technology) เป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียน
โครงกำรส่งเสริมกำรจัด
9 กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม NEW DLTV
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในสังกัดมีกลไกขับเคลือ่ น
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำ
ศึกษำเพื่อเสริมสร้ำง
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สู่คุณภำพระดับ
สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนสำกล มีกำรกำกับ ติดตำม
ประเมิน กำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 104

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

เป้ำประสงค์

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

5.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ
ในสังกัดจัดกำรศึกษำเพื่อ
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5

โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัด
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 ในสถำนศึกษำ และกำร
บริหำรจัดกำรขยะ (Zero
Waste)
กลยุทธ์ที่ 6 กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรและ
6. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบ
ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมี ประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งอย่ำงมี
ส่วนร่วมในกำรจัด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรศึกษำ

4

5

5

5

7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เน้น
6.1 ให้สถำนศึกษำ หรือ กำรทำงำนแบบบูรณำกำรควำมร่วมมือ
กลุ่มสถำนศึกษำมีควำม
และจิตอำสำ มีเครือข่ำยกำรบริหำร
เป็นอิสระในกำรบริหำรจัด จัดกำร จำกทุกภำคส่วน กระจำย
กำรศึกษำ
อำนำจและควำมรับผิดชอบโดยน้อมนำ
ศำสตร์พระรำชำสูส่ ถำนศึกษำ
9. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำและใช้
โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
1 สู่กำรปฏิบัติเพื่อพัฒนำ
โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนมีกำรจัดระบบ
องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ
บริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
2
เครือข่ำย
เป็นฐำน
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย
ขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำ
3
(พัฒนำเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 105

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

เป้ำประสงค์

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

6

6

6

6

6

โครงกำรขับเคลื่อนงำน
5 วิชำกำรผ่ำน องค์คณะ ก.
ต.ป.น.
6.2 พัฒนำสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำเป็น
หน่วยงำนมีควำมทันสมัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6 โครงกำรตรวจสอบภำยใน

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7 โครงกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อน
นโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำสู่
กำรปฏิบัติ
8 โครงกำรสืบสำนประเพณี
และวัฒนธรรมในพื้นที่

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

9 โครงกำรกำรปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และพัฒนำ
สภำพแวดล้อม
10 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ของผู้บริหำรกำรศึกษำ/
สถำนศึกษำและบุคลำกรใน
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ
6.3 พัฒนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) และระบบ
กำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำ
มำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
และเกิดประโยชน์สูงสุด

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

โครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียน
4 ร่วมพัฒนำ (Partnership
School Project)

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 106

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

เป้ำประสงค์

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรแนวทำงกำร
11 ประกันคุณภำพภำยในแนว
ใหม่ (นิเทศติดตำมกำร
ประกันคุณภำพภำยใน)

6

6

6

6

6

โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่
โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
กำรเปิดภำคเรียน
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ
โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
( Big Data)
โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรสินทรัพย์ใน
สถำนศึกษำตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และ
เสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สพป.อบ.2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

18 โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำระบบงำน
ทะเบียน กำรจัดเก็บ
เอกสำรหลักฐำนกำรจบ
กำรศึกษำ (ปพ.3) และกำร
ให้บริกำรข้อมูลทำง
กำรศึกษำของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
เขต 2 และสถำนศึกษำ

6

6

6

6

6

12
13
14
15

16

17

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี
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ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำร
พัฒนำ/โครงกำร/กิจกรรม

เป้ำประสงค์

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชำติ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
แห่งชำติ

นโยบำย
สพฐ.

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

19 โครงกำรจัดกำรควำมรู้
(KM) กำรพัฒนำองค์กร
และคุณภำพกำรศึกษำกำร
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 2

6

6

6

6

6

20 โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)
(กิจกรรมเขตสุจริต )

6

6

6

6

6

21 โครงกำรพัฒนำระบบ
My Office รองรับกำร
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย
ขอกระทรวงศึกษำธิกำร

6

6

6

6

6

4.2 โครงกำรและงบประมำณ
ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ/โครงกำร/
กิจกรรม
ปี 2562
รวมทั้งสิ้น
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อควำมมั่นคง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
ปี 2563

ปี2564

ปี 2565

148,681,677 151,411,367 151,213,167 151,213,167
542,000

597,600

597,600

-

50,000

50,000

597,600

1.1 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี
ของชำติและเป็นพลโลกที่ดี
1

โครงกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ผ่ำนกิจกรรมลูกเสือยุวกำชำด

50,000 กลุ่มส่งเสริมฯ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 108

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ/โครงกำร/
กิจกรรม

โครงกำรประเมินศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2
และประเมินสถำนศึกษำพอเพียง
พ.ศ. 2563
3
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยขับเคลื่อนปฏิรูป
กำรศึกษำ (จิตอำสำ)
1.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
ทุกระดับควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบ
ต่อควำมมั่นคงของประเทศ
4 โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ
ของครูผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
5
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ
6 โครงกำรขับเคลื่อนสภำนักเรียน
และกิจกรรมประชำธิปไตยใน
สถำนศึกษำ
1.3 พัฒนำผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ
7

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขต
พื้นที่ชำยแดน
กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
และกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
ปี 2562

ปี 2563

40,000

70,000

ปี2564

ปี 2565

70,000

70,000 กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่ม
อำนวยกำร

10,000

47,600

47,600

47,600

20,000

50,000

50,000

50,000 กลุ่มส่งเสริมฯ

472,000

280,000

280,000

280,000 กลุ่มส่งเสริมฯ

-

50,000

50,000

50,000 กลุ่มส่งเสริมฯ

-

50,000

50,000

50,000 กลุ่มนโยบำยฯ

147,500

692,700

504,500

115,300

618,200

504,500

2.1 ส่งเสริมให้มีกำรวัดแววควำมถนัด
ทำงกำรเรียนและจัดกิจกรรมแนะแนว
ให้ผู้เรียนค้นหำตนเองเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียนต่อยอดไปสู่ควำม
เป็นเลิศด้ำนทักษะอำชีพที่ตรงตำม
ควำมต้องกำรและควำมถนัดของ
ผู้เรียน
1

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ

400,000

400,000

กลุ่มนิเทศฯ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 109

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ/โครงกำร/
กิจกรรม

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำม
ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำง
2
สพฐ. กับ สอศ. และหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำอื่น

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
ปี 2562

ปี 2563

ปี2564

ปี 2565

5,000

-

30,000

30,000

กลุ่มนิเทศฯ

2.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศ
มีทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
โครงกำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสูง
ของนักเรียนด้วยกิจกรรมกำรเรียน
3 กำรสอนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ
(STEM Education) โดยใช้กระบวนกำร
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)

17,800

30,000

30,000

30,000 กลุ่มนิเทศฯ

-

30,000

30,000

30,000 กลุ่มนิเทศฯ

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
4 (Sciencetific Literacy) ตำมแนวทำง
กำรประเมิน PISA โดยใช้ชมรมครู
วิทยำศำสตร์เป็นฐำนในกำรขับเคลื่อน
5

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้
สู่สำกล : กำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำร
แข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริม
ศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์

9,400

14,500

14,500

14,500

2,009,170

3,041,510

3,041,510

3,041,510

60,000

60,000

60,000

กลุ่มส่งเสริมฯ

3.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำง เน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียนรำยบุคคล
โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
1
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.
2551
3.2 พัฒนำศักยภำพและคุณภำพ
ผู้เรียน

63,000

กลุ่มนิเทศฯ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 110

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ/โครงกำร/
กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
ปี 2562

ปี 2563

ปี2564

ปี 2565

โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ด้วยนวัตกรรมกำรศึกษำชั้น
2
เรียน (Lesson Study) และวิธีกำรแบบ
เปิด(Open Approach)

50,000

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศฯ

โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้
3 แบบ Active Learning ผ่ำนห้องเรียน
คุณภำพ (Quality Classroom )

123,550

100,000

100,000

100,000

กลุ่มนิเทศฯ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูปฐมวัยใน
4 กำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวทำงหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560

412,560

60,000

60,000

60,000

กลุ่มนิเทศฯ

5

โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทยระดับปฐมวัย

374,560

6

โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยระดับ
ประถมศึกษำ

7

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรม
กำรอ่ำนออกเขียนได้

8

374,560

374,560

374,560 กลุ่มนิเทศฯ

-

30,000

30,000

30,000

กลุ่มนิเทศฯ

140,000

200,000

200,000

200,000

กลุ่มนิเทศฯ

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

-

80,000

80,000

80,000

กลุ่มนิเทศฯ

9 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนศิลปะ

-

30,000

30,000

30,000

กลุ่มนิเทศฯ

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมผูเ้ รียนสู่กำร
ทดสอบและกำรประเมินระดับชำติ
10
(RT,NT,O-NET) ผ่ำนชมรมครูทำง
วิชำกำร (ไทย ,วิทย์,อังกฤษ,คณิตฯ)

-

250,000

250,000

250,000

กลุ่มนิเทศฯ

โครงกำรประเมินผูเ้ รียนในกำรทดสอบ
11 และกำรประเมินระดับชำติ (RT,NT,
O-NET)

293,290

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรคลังเครื่องมือ
12 มำตรฐำนเพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
13

โครงกำรประเมินคุณภำพกำรอ่ำน
ผู้เรียน ชั้นป.1 และ ป.3

445,360

293,290

293,290

293,290 กลุ่มนิเทศฯ

445,000

445,000

445,000

กลุ่มนิเทศฯ

201,260

201,260

201,260

กลุ่มนิเทศฯ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 111

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ/โครงกำร/
กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
ปี 2562

ปี 2563

ปี2564

ปี 2565

14

โครงกำรเสริมสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนผ่ำน
ห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต

-

62,400

62,400

62,400

กลุ่มนิเทศฯ

15

โครงเสริมสร้ำงทักษะด้ำนกีฬำ-กรีฑำ
นักเรียนระดับอำเภอ

-

100,000

100,000

100,000

กลุ่มส่งเสริมฯ

16

โครงกำรพัฒนำระบบกำรเสริมสร้ำงสุข
ภำวะอนำมัยในโรงเรียน

50,000

50,000

50,000

กลุ่มส่งเสริมฯ

17

โครงกำรโรงเรียนสะอำดร่มรื่นปลอดภัย
และเอื้อต่อกำรเรียนรู้

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศฯ

15,000

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศฯ

-

325,000

325,000

325,000

กลุ่มพัฒนำครู
ฯ

3.3 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำใช้สนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูด้วย
18
แอปพลิเคชั่นเพื่อกำรศึกษำ
3.4 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
โครงกำร พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร
19 สถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
20 โครงกำรบริหำรงำนบุคคล

53,950

80,000

80,000

80,000

กลุ่ม
บริหำรงำน
บุคคล

21

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะศึกษำนิเทศก์
ในกำรขับเคลื่อนปีทองกำรนิเทศ

37,900

40,000

40,000

40,000

กลุ่มนิเทศฯ

22

โครงกำรพัฒนำครูหลักสูตร "กำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ" (Coding)

-

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศฯ

โครงกำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำยและ
23 กำรแข่งขันกีฬำของบุคลำกรใน สพป.
อบ.2

-

60,000

60,000

60,000

กลุ่มส่งเสริมฯ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 112

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ/โครงกำร/
กิจกรรม
ปี 2562
กลยุทธ์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
ปี 2563

ปี2564

ปี 2565

145,027,337 145,187,057 145,177,057 145,177,057

4.1 สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กร
ปกครองระดับท้องถิน่ ภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
1

โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสู่ควำมยั่งยืน

48,600

125,000

125,000

125,000

กลุ่มส่งเสริมฯ

โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ประชำกรวัยเรียนเพื่อเสริมสร้ำงโอกำส
2
ทำงกำรศึกษำแก่ประชำกรวัยเรียนที่มี
อำยุอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ

30,000

50,000

40,000

40,000

กลุ่มส่งเสริมฯ

โครงกำร ติดตำมและพัฒนำกำร
ดำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวัน

66,680

60,000

60,000

60,000

กลุ่มส่งเสริมฯ

-

70,000

70,000

70,000

กลุ่มนโยบำยฯ

3

4.2 ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุก
ระดับและทุกประเภทให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
4

โครงกำร ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก

5

โครงกำรสนับสนุนงบประมำณเพือ่
พัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล

โครงกำรสนับสนุนงบประมำณเพือ่
พัฒนำโรงเรียนประชำรัฐ
4.3 จัดสรรงบประมำณสนับสนุน
ผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุก
ประเภท อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียน
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
7
ขั้นพื้นฐำน (รวมปัจจัยพื้นฐำนสำหรับ
นักเรียนยำกจน)
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
8
กำรศึกษำเรียนรวม
6

100,000
-

100,000
-

100,000
-

100,000
-

144,158,057 144,158,057 144,158,057 144,158,057
454,000

454,000

454,000

454,000

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนโยบำยฯ
กลุ่มนิเทศฯ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 113

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ/โครงกำร/
กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
ปี 2562

ปี 2563

ปี2564

ปี 2565

170,000

170,000

170,000

170,000

4.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เป็นเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
9

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม NEW DLTV
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

40,000

45,000

45,000

กลุ่มนิเทศฯ

45,000

5.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดจัด
กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกิจกรรม
1 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ และ
กำรบริหำรจัดกำรขยะ (Zero Waste)

40,000

กลยุทธ์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

915,670

6.1 ให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่ม
สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
1
เพื่อพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
2

โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพบริหำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้เครือข่ำยเป็นฐำน

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยขับเคลื่อนปฏิรูป
3 กำรศึกษำ (พัฒนำเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์)
โครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนร่วมพัฒนำ
4
(Partnership School Project)
5

โครงกำรขับเคลื่อนงำนวิชำกำรผ่ำน
องค์คณะ ก.ต.ป.น.

77,920
-

45,000

45,000

45,000

1,847,500

1,847,500

1,847,500

72,500

72,500

72,500

380,000

380,000

กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มนโยบำยฯ

380,000 กลุ่มนโยบำยฯ

20,000

30,000

30,000

30,000

กลุ่ม
อำนวยกำร

10,000

30,000

30,000

30,000

กลุ่มนิเทศฯ

-

60,000

60,000

60,000

กลุ่มนิเทศฯ

6.2 พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนมีควำม
ทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 114

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ/โครงกำร/
กิจกรรม
ปี 2562

6 โครงกำรตรวจสอบภำยใน
7 โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำสู่กำร
ปฏิบัติ
8 โครงกำรสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรม
ในพื้นที่
9 โครงกำรกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนำสภำพแวดล้อม
10 โครงกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร
กำรศึกษำ/สถำนศึกษำและบุคลำกรใน
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
ปี 2563

ปี2564

ปี 2565

80,000

35,000

35,000

35,000

-

200,000

200,000

200,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

50,000

50,000

50,000

30,000
20,000
30,000

หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน
กลุ่มนโยบำยฯ

กลุ่ม
อำนวยกำร
กลุ่ม
อำนวยกำร
กลุ่ม
อำนวยกำร

6.3 พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) และระบบ
กำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแนว
ทำงกำรประกันคุณภำพภำยในแนวใหม่
11
(นิเทศติดตำมกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน)

37,550

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสี่

-

โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
กำรเปิดภำคเรียน
14 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนข้อมูล
สำรสนเทศ

60,000
-

12
13

15 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
( Big Data)
16 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ใน
สถำนศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล

60,000

60,000

60,000

กลุ่มนิเทศฯ

30,000

30,000

30,000

กลุ่มนิเทศฯ

70,000

70,000

70,000

กลุ่มนิเทศฯ

60,000

60,000

60,000

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำ
ทำงไกลฯ

5,000

40,000

40,000

40,000

-

50,000

50,000

50,000

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำ
ทำงไกลฯ
กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินฯ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 หน้า 115

ที่

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ/โครงกำร/
กิจกรรม
ปี 2562

17 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.อบ.2
18 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรพัฒนำ
ระบบงำนทะเบียน กำรจัดเก็บเอกสำร
หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ (ปพ.3)
และกำรให้บริกำรข้อมูลทำงกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2
และสถำนศึกษำ
19 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) กำรพัฒนำ
องค์กรและคุณภำพกำรศึกษำกำรระดับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2
20 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ปี
2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)
(กิจกรรมเขตสุจริต )

21 โครงกำรพัฒนำระบบ My Office
รองรับกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร

35,200

-

-

510,000

ปี 2563

ปี2564

ปี 2565

60,000

60,000

60,000

50,000

20,000

450,000

50,000

20,000

450,000

50,000 กลุ่มส่งเสริมฯ

20,000

50,000

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ
450,000 กลุ่มนโยบำยฯ

50,000

กลุ่มกฎหมำย
และคดี

50,000

กลุ่ม
อำนวยกำร
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ส่วนที่ 5
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565 โดยเน้นหลักธรรมำภิบำล กำรมีส่วนร่วมจำกองค์คณะบุคคล บุคลำกร
และสถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจตำมศั ก ยภำพของเขตพื้ น ที่ บริ บ ทสถำนศึ ก ษำ และกำรวิ เ ครำะห์
สภำพแวดล้อมนอกและภำยใน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม กลยุทธ์ เป้ำประสงค์หลัก โดยได้กำหนด
ตัวชี้วัด เป้ำควำมสำเร็จ ที่สอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และได้กำหนดปัจจัยควำมสำเร็จและกระบวนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565 สู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ
1. ผู้บริหำรทุกระดับและครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทุกคน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้
ควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 - 2565
2. กำรบริหำรจัดกำรเน้นหลักธรรมำภิบำล และกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
3. บุคลำกรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
กระบวนกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
1. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติให้บุคลำกรในสังกัด ทุกคนให้เล็งเห็น
เป้ำหมำยร่วมกัน
2. กำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์ให้ชัดเจน
2. จัดทำแผนปฏิบัติกำรที่มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 - 2565
3. ดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกสิ้นปีงบประมำณ
5. สรุ ปรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนเมื่อสิ้ นสุดแผนเพื่อนำไปปรับปรุงและต่อยอดกำรพัฒนำพร้อมทั้ง
ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชนทรำบโดยทั่วกัน
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กำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนแผน
กำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนแผนปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 กำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดดำเนินกำรใน 2 ลักษณะ คือ
1. กำรสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่สอดคล้องแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565 ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นปีงบประมำณ)
2. กำรประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565 เมื่อสิ้นสุด
กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565 โดยสังเครำะห์ผล
กำรดำเนินงำนทีเ่ กิดขึน้ จริงกับเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565 ว่ำบรรลุเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565 ฉบับ
ต่อไป
ปฏิทินขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1

ประชุมปฏิบัติกำร “กำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2”

24-25 ตุลำคม 2562

2

ประชุม พิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565

วันที่ 29 ตุลำคม 2562

3

4
5

6

จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
ธันวำคม 2562 - มีนำคม
2563 - 2565 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
2563
เขต 2
นำเสนอต่อแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
- 2565 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2
31 มีนำคม 2563
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เผยแพร่แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 2565 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ไป
1-15 เมษำยน 2563
ยังกลุ่ม/หน่วย และสถำนศึกษำในสังกัด
พ.ศ. 2563-2565
นำแผนสู่กำรปฏิบัติโดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจควำมตระหนักให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกร ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
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7

ผู้รับผิดชอบโครงกำร รำยงำนตำมแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
ทุกสิ้นปีงบประมำณ
7.1 ครั้งที่ 1 ผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
7.2 ครั้งที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
7.3 ครั้งที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
8 สรุปผลกำรดำเนินงำนและจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินควำมสำเร็จของ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565
(โดยดำเนินกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินควำมสำเร็จในภำพรวมเมื่อสิ้นสุด
แผนในปี 2565)

ภำยใน 15 ตุลำคม 2563
ภำยใน 15 ตุลำคม 2564
ภำยใน 15 ตุลำคม 2565
ภำยในเดือนตุลำคม 2565

ตารางผู้รับผิดชอบโครงการประจากลยุทธ์
กลยุทธ์
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
ควำมมั่นคง

2. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
และกำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. กำรพัฒนำและสร้ำงเสริม
ศักยภำพของทรัพยำกร
มนุษย์

หัวหน้ำกลยุทธ์
1. นำยนุกูล จันดำรักษ์
รอง ผอ.สพป.อบ.2

เลขำนุกำร
1. นำยมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มที่รับผิดชอบ
1.กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

2. นำงสำวณิชำ เทียมสุวรรณ 2. นำยอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์
รอง ผอ.สพป.อบ.2
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
3. นำงไพรินทร์ ประดิษฐชัย
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
2. นำงสำวณิชำ เทียมสุวรรณ 1. นำยมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ
รอง ผอ.สพป.อบ.2
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

2.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

นำยชัยรัตน์ ถนอมสุข
รอง ผอ.สพป.อบ.2

1.กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

1. นำยมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

3.กลุ่มนโยบำยและแผน
1.กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

2. นำงสำวณิชำ เทียมสุวรรณ 2.ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน 2.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
รอง ผอ.สพป.อบ.2
บุคคล
3. นำยอุไร คำแพง
3.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ปฏิบัติหน้ำทีผ่ อ.กลุ่มพัฒนำครู ทำงกำรศึกษำ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. นำยอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

4.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
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กลยุทธ์
หัวหน้ำกลยุทธ์
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึง
1. นำยนุกูล จันดำรักษ์
บริกำรทำงกำรศึกษำและกำร รอง ผอ.สพป.อบ.2
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

เลขำนุกำร
1. นำยอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
2. นำงไพรินทร์ ประดิษฐชัย
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
1. กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
2. กลุ่มนโยบำยและแผน

2. นำงสำวณิชำ เทียมสุวรรณ นำยวุฒิชัย ดำผำ
รอง ผอ.สพป.อบ.2
ปฏิบัตหิ น้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

3.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

5. กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. นำงสำวณิชำ เทียมสุวรรณ 1. นำยอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์
รอง ผอ.สพป.อบ.2
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

1.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

6. กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำค
ส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ

1. นำยจรัญ หวำนคำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุม่ และ
รอง ผอ.สพป.อบ.2
หน่วยตรวจสอบภำยใน
2. นำยชัยรัตน์ ถนอมสุข
รอง ผอ.สพป.อบ.2
3. นำยนุกูล จันดำรักษ์
รอง ผอ.สพป.อบ.2
4. นำงสำวณิชำ เทียมสุวรรณ
รอง ผอ.สพป.อบ.2

ทุกกลุ่มงำน/หน่วย

……………………………………………
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ภาคผนวก

