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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑   

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คำนำ 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับนี้ เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาโดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายประสงค์ จุดเน้น  กลยุทธ์ 
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณโดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ให้เชื่อมโยงครอบคลุมยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ การขยาย
โอกาสทางการศึกษา ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร  ทางการศึกษา และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา 
โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตาม
ศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน   

  เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมาย
ความสำเร็จ ที่กำหนดไว้ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป   
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
  มกราคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑   

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บทสรุปผู้บริหาร 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุ รี เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570 นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) 10 เรื่องของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้าน
โอกาส ด้านคุณภาพ  และด้านประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีการบูรณาการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาและโครงการ/
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  วิสัยทัศน์ 

“สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์กรตืน่รู้ มีสมรรถนะสูง และเป็น 
องค์กรแห่งความสุข” 

พันธกิจ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานความเป็น 

ไทยน้อมนำพระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21  
3) เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
5) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
6) ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ และสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
7) พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่  

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
  เป้าประสงค์ 

1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะที่ดี มีวินัย เป็นพลเมอืงที่ดบีนพื้นฐานความเป็นไทย 
น้อมนำพระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
3) ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค และเต็มตามศักยภาพ 
4) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7) สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม  

ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัย 

และนวัตกรรม ในการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ์ 
1) พัฒนาคุณลักษณะให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีทุกช่วงวัย 
2) พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
5) พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม 

  ค่านิยมองค์กร 
   Learning  เรียนรู้ 
   Integrate  บูรณาการ 
   Accountability ขานรับ 
   Quick   ฉับไว 
   Service Mind  ใส่ใจบริการ 

จดุเน้นของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  
  1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ในระดับด ี
  2) ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีทักษะชีวิตที่พ่ึงตนเองได ้
  3) ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ อย่างน้อย 1 ด้าน 
  4) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัย 
  5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  6) สถานศึกษามีผลงานที่เป็นแบบอย่างจากการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
  7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีนวัตกรรม และผลงานที่เป็นแบบอย่าง 
 

งบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน               
4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้าน)เพ่ือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นพ้ืนฐาน งบบริหารจัดการสำนักงาน 
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ข้อมูลงบประมาณปี พ.ศ.2566 เป็นเกณฑ์ในการกำหนดกรอบวงเงิน ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน (ค่าใช้จ่ายความจำเป็นพื้นฐาน) และค่าจ้างเหมา 
บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงาน) จำนวน 2,500,000 บาท   
   2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 2,000,000 บาท  สำหรับจัดทำโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
และโครงการที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้   
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  2.1  โครงการที่จะต้องดำเนินการตาม 6 กลยุทธ์ จำนวน 38  โครงการ  เป็นเงิน 
1,850,000 บาท 
  2.2 งบพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตั้งไว้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นเงิน 150,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการะหว่างปีตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สารบัญ 
 หน้า 
คำนำ  
บทสรุปผู้บริหาร  
ส่วนที่ 1 บทนำ 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1 
 1.3 ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 2 
 1.4 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 6 
 1.5 ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 มีหลักการและเหตุผล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและการบริหารจัดการ และข้อมูลพ้ืนฐานสำคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้อง  

เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
แผนปฏิรูปด้านการศึกษา รวมถึงแผนและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ือเป็นกรอบและทิศทาง ในการ
กำหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 

1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการฉบับนี้ขึ้น เพ่ือ 

ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ให้ได้มีโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ  ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา เป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมถึง  รัฐต้องดำเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย และรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตามความต้องการในระบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน  ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยที่การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ  ได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกท้ังยังสอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และความเป็น
ธรรมในสังคม แก้ปัญหา ความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน นอกจากนี้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับนี้ยังเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ  ที่
เกี่ยวกับการทำแผนบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตาม แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูป
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ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินงานของส่วนราชการบรรลุผลตามเป้าหมาย  และการบริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามกฎหมายการจัดตั้งส่วนราชการ ซึ่งแผน
เหล่านี้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ือให้สถานศึกษาใน
สังกัดนำไปเป็นกรอบในการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

1.3 ข้อมูลทั่วไป 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว 

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเสาไห้ และอำเภอหนองแซง  

อำเภอเมืองสระบุรีตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด การติดต่อ 
กับจังหวัดใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) พิกัดภูมิศาสตร์: 14°31′38″N 100°54′35″E 

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
  

 

 

 

 

 

อำเภอเมืองสระบุรี 

อำเภอพระพุทธบาท 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

อำเภอหนองโดน 

อำเภอดอนพุด 

อำเภอหนองแซง 

อำเภอบ้านหมอ 

อำเภอเสาไห้ 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&params=14_31_38_N_100_54_35_E_type:admin2nd_region:TH


ห น ้ า  | ๓ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑   

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตารางท่ี 1  แสดงเขตบริการการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   
 

อำเภอ 

เขตบริการการศึกษา 

สถาน 
ศึกษา 

ประชากร ตำบล หมู่บ้าน 
ปกครอง 
แบบพิเศษ  

อบจ. 

เทศบาล 
เมือง 

เทศบาล 
ตำบล 

อบต. 

๑. เมืองสระบุรี 22 47,661 11 77 1 1 3 7 
2. หนองแซง 10 13,049 9 69 - - 1 5 
3. บ้านหมอ 19 31,626 9 79 - - 6 3 
4. เสาไห้ 18 22,319 12 102 - - 6 4 
5. พระพุทธบาท 24 24,829 9 68 - 1 5 2 
6. หนองโดน 6 11,572 4 34 - - 1 3 
7. ดอนพุด 3 2,000 4 28 - - 1 1 
8. เฉลิมพระเกียรติ 17 29,979 6 53 - - 1 6 

รวมทั้งสิ้น 119 183,035 64 510 1 2 24 36 

ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การ

กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปอำนาจ
หน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน

การศึกษา 
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(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
และให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเครือข่ายในการดำเนินในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ได้แก่ กลุ่ม

โรงเรียน  จำนวน 13 กลุ่ม และศูนย์เครือข่าย  1  ดังนี้  
1. กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี  จำนวน 12 โรงเรียน  
2. กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน อำเภอเมืองสระบุรี  จำนวน 10 โรงเรียน  
3. กลุ่มโรงเรียนหนองแซง อำเภอหนองแซง จำนวน 10 โรงเรียน  
4. กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง อำเภอบ้านหมอ จำนวน 8 โรงเรียน  
5. กลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา อำเภอบ้านหมอ จำนวน 11 โรงเรียน  
6. กลุ่มโรงเรียนดอนพุด อำเภอดอนพุด จำนวน 3 โรงเรียน  
7. กลุ่มโรงเรียนหนองโดน อำเภอหนองโดน จำนวน 6 โรงเรียน  
8. กลุม่โรงเรียนพระพุทธบาท 1 อำเภอพระพุทธบาท จำนวน 12 โรงเรียน  
9. กลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 อำเภอพระพุทธบาท จำนวน 12 โรงเรียน 
10.กลุ่มโรงเรียนพัฒนพงศ์ อำเภอเสาไห้ จำนวน 12 โรงเรียน 
11.กลุ่มโรงเรียนเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จำนวน 6 โรงเรียน 
12.กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 โรงเรียน 
13.กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 8 โรงเรียน 
14.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 14 โรงเรียน  
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โครงสร้างและการบริหารจัดการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศกึษาสระบุรี เขต 1 

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงาน
การเงิน 

และสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

กลุม่พัฒนาครู 
และบุคลากรทาง 

การศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

กลุ่มโรงเรียน 

โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
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1.4 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 119 แห่ง 

จำแนกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 105 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 14 แห่ง 
รายละเอียดดังตาราง 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามอำเภอ กลุ่มโรงเรียน และระดับการศึกษา  

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน 
โรงเรียน
ทั้งหมด 

อนุบาล-
ประถมศึกษา 

อนุบาล-
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

ประถม
ศึกษา 

อนุญาต
เปิดสอน
อนุบาล 1 

1 เมืองสระบุรี พหลโยธิน 10 9 2 1   
พระพุทธฉาย 12 12 2   1 

2 หนองแซง หนองแซง 10 9 1 1   
3 บ้านหมอ ทุ่งรวงทอง 8 6 2 1   

บ้านหมอบูรพา 11 11 1   1 
4 ดอนพุด ดอนพุด 3 3       
5 หนองโดน หนองโดน 6 6 1   3 
6 พระพุทธบาท พระพุทธบาท 1 12 12 2   3 

พระพุทธบาท 2 12 12 1   2 
7 เสาไห้ พัฒนพงศ์ 12 12     4 

เสาไห้ 6 6     5 
8 เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ 1 9 9 1   2 

เฉลิมพระเกียรติ 2 8 8 1     
รวม 119 115 14 3 21 

ที่มา : ระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกจำแนกตามอำเภอ กลุ่มโรงเรียน และขนาดโรงเรียน 

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน 
โรงเรียน
ทั้งหมด 

ขนาดโรงเรียน (จำนวนนักเรียน) 

เล็ก  
(0 -120 

คน) 

กลาง  
(121 - 

600 คน) 

ใหญ่  
(601 – 
1,500 
คน) 

ใหญ่พิเศษ 
1,501 คน 

ขั้นไป 

1 เมืองสระบุรี 
พหลโยธิน 10 5 4   1 
พระพุทธฉาย 12 5 6 1   

2 หนองแซง หนอแซง 10 7 3     
3 บ้านหมอ ทุ่งรวงทอง 8 6 1 1   
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ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน 
โรงเรียน
ทั้งหมด 

ขนาดโรงเรียน (จำนวนนักเรียน) 

เล็ก  
(0 -120 

คน) 

กลาง  
(121 - 

600 คน) 

ใหญ่  
(601 – 
1,500 
คน) 

ใหญ่พิเศษ 
1,501 คน 

ขั้นไป 

บ้านหมอบูรพา 11 9 2     
4 ดอนพุด ดอนพุด 3 2 1     
5 หนองโดน หนองโดน 6 4 2     
6 พระพุทธบาท พระพุทธบาท 1 12 7 5     

พระพุทธบาท 2 12 9 3     
7 เสาไห้ พัฒนพงศ์ 12 10 2     

เสาไห้ 6 3 2 1   
8 เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรต ิ1 9 7 2     

เฉลิมพระเกียรติ 2 8 4 3 1   
รวม 119 78 36 4 1 

ร้อยละ  65.55 30.25 3.36 0.84 
ที่มา : ระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามอำเภอและเกณฑ์ขนาดโรงเรียนของ สพฐ. 

ที ่
นักเรียน 
(คน) 

จำนวน
โรงเรียน 

ร้อย
ละ 

อำเภอ 

เมือง
สระบุรี 

หนอง
แซง 

บ้าน
หมอ 

ดอน
พุด 

หนอง
โดน 

พระพุทธ
บาท 

เสาไห้ 
เฉลิม
พระ

เกียรติ 
1 0-20  7 8.97 1 2 4 - - - - - 
2 21-40 14 17.95 3 3 2 1 - - 5 - 
3 41-60 17 21.79 3 1 1  1 4 4 3 

4 61-80 16 20.51 1 - 4 1 - 5 3 2 

5 81-100 13 16.67 4 1 1 - 1 2 - 4 

6 101-120  11 14.10 - - 3 - 1 5 1 1 

รวม 78  12 7 15 2 3 16 13 10 

ที่มา : ระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 5 แสดงจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน จำแนกตามอำเภอ กลุ่มโรงเรียน 
             (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
 จำนวนนักเรียน (คน) 

ห้องเรียน ก่อน
ประถม 

ประถมศึกษา ม.ต้น รวม 

1 เมืองสระบุรี พหลโยธิน 10 143 616 2,768 271 3,655 

พระพุทธฉาย 12 134 504 1,992 254 2,750 
2 หนองแซง หนอแซง 10 85 162 686 36 884 
3 บ้านหมอ ทุ่งรวงทอง 8 71 192 780 66 1,038 

บ้านหมอบูรพา 11 89 228 758 78 1,064 
4 ดอนพุด ดอนพุด 3 31 74 376 0 450 
5 หนองโดน หนองโดน 6 54 119 439 76 634 
6 พระพุทธบาท พระพุทธบาท 1 12 121 394 1,282 100 1,776 

พระพุทธบาท 2 12 226 332 2,395 246 3,367 
7 เสาไห้ พัฒนพงศ์ 12 98 229 730 0 959 

เสาไห้ 6 64 270 1,046 0 1,316 
8 เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ 1 9 77 181 638 53 872 

เฉลิมพระเกียรติ 2 8 91 307 1,408 369 2,084 
รวม 119 1,173 3,607 14,016 1,449 19,072 

ที่มา : ระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ฝ่าย / กลุ่ม / หน่วย 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว รวม ผอ. 

สพป. 

รอง.
ผอ. 
สพป 

ผอ. 
กลุ่ม / 
หน่วย 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษาฯ 

ผู้บริหาร 1 3      4 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

  1 7    8 

กลุ่มอำนวยการ   1 4  5 2 12 

กลุ่มนโยบายและแผน   1 3 1   5 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   1 7    8 
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ฝ่าย / กลุ่ม / หน่วย 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว รวม ผอ. 

สพป. 

รอง.
ผอ. 
สพป 

ผอ. 
กลุ่ม / 
หน่วย 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษาฯ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล   1 6    7 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   1 5 1  1 8 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  1     1 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  1     1 

กลุ่มกฎหมายและคดี   1     1 

หน่วยตรวจสอบภายใน   1 1    2 

รวมทั้งสิ้น  1 3 10 33 2 5 3 57 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากรในสถานศึกษา 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ตำแหน่ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน - คศ.1 - 3 3 

 ชำนาญการ คศ.2 12 13 25 

 ชำนาญการพิเศษ คศ.3 28 40 68 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 - - - 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 - - - 

รวม - 40 56 96 
 2. รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

- คศ.1 - 3 3 

 ชำนาญการ คศ.2 1 5 6 

 ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2 5 7 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 - - - 

รวม - 3 13 16 
 3. ครู - คศ.1 62 311 373 

 ชำนาญการ คศ.2 22 118 140 

 ชำนาญการพิเศษ คศ.3 18 210 228 



ห น ้ า  | ๑๐ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑   

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ตำแหน่ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 - - - 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 - - - 

รวม - 102 639 741 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 55 186 241 

 5. ลูกจ้างประจำ - - 25 1 26 
 6. พนักงานราชการ สายการสอน - 2 22 24 

สายสนับสนุน - - 1 1 

รวม - 2 23 25 
 7. ลูกจ้างช่ัวคราว สายการสอน - 24 107 131 

สายสนับสนุน  31 80 111 

รวม - 55 187 242 

รวมทั้งหมด 282 1,105 1,387 
ที่มา : ระบบ EMIS ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 
1.5 ผลการประเมินการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้รับการติดตาม ประเมินผลการบริหารและ

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลการดำเนินงานใน 4 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด ที่เก่ียวข้องกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากทุกรูปแบบ  
1. ร้อยละผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ การ

เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ ผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับคุณภาพ 3 (ดี)  
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
6. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 84.91  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
10. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผลการดำเนินงาน อยู่ใน

ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) 
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11. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ
คุณภาพ 1 (ปรับปรุง) 

14. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับ การพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ ์ที่กำหนด ผลการ
ดำเนินงาน อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) 

15. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียม ความพร้อม (ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ผลการดำเนินงาน 
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)  

16. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา ผลการดำเนินงาน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) 

17. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ผลการดำเนินงาน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
18. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล ผลการดำเนินงาน อยู่ใน

ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยียม) 
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ส่วนที่ 2  
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนใน
ระดับต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

แผนระดับที่ 1  ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน โดยการ ถ่ายทอดเป้าหมาย
และประเด็นการพัฒนาไปสู่แผนระดับที่ 2 และ 3 อย่างเป็นระบบ 

แผนระดับที่ 2  เป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ (ประกอบด้วย 4 แผน) ในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุ
ตามเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนระดับท่ี 3  หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1   และ 2 ให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณี หรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการ
ประจำปี.. 

ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ได้ดังนี ้

2.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 

2.1.1.1 เป้าหมาย  ได้แก่ 
1. เป้าหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
2. เป้าหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. ประเด็น 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. ประเด็น 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. ประเด็น 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ประเด็น 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
2.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มีบทบาทในการจัดและ 
ส่งเสริมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตั ้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียน พิการ 
ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพ
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สถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ 
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)  
  2.1.2.1 เป้าหมาย  
  เป้าหมาย 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
  2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็น 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
  2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการ
เรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
การศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อยและ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง (รอง)  
  2.1.3.1 เป้าหมาย  
  เป้าหมาย 2.2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
  2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็น 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
  2.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สอดคล้องกับ             
อัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน                 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
และแผนการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
ปัญหา ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้า งมาตรฐานในการ
ป้องกันและ แก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 
 2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  

2.1.5.1 เป้าหมาย  
1. เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
2. เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.1.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ประเด็น 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
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2. ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ  
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

3. ประเด็น 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.1.5.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระบุรี เขต 1 มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการ
บริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
2.2 แผนระดับที่ 2 (แผนที่เกี่ยวข้อง) 

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  1. ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 

(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็น  

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ 

เป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง   การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้ม
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ 

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21  
แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21  
2. เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 

   3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5. สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ ที่จำเป็นของ 

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
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การบรรลุเป้าหมาย  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ  

เป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู ้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง  การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั ่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที ่หลากหลาย รวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ 
เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียน มีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม  การเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม 
และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
  แผนย่อยที่ 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  
2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม สำหรับผู้มี 

ความสามารถพิเศษ เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น  

การบรรลุเป้าหมาย  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ 

เป้าหมาย รวมถึง การมีแนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบอิเล็คทรอนิกส์  ระบบการสำรวจแวว
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม  ความคิดเห็นผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ 
นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้
มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นพี่เลี้ยง การ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้ง มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา   
  2. ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  

(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย  

สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต  

การบรรลุเป้าหมาย  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีบทบาทในการจัดและ 

ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
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(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
แนวทางการพัฒนา  
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่ 

สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ที่
เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ  

เป้าหมายของแผนย่อย  
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน  
การบรรลุเป้าหมาย  
สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ  

เป้าหมายรวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่รวมถึง  การ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
แนวทางการพัฒนา  
1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ ด้านการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที ่

สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  
เน้นให้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่านการออกแบบการเรียนรู้  
ที่มีครูคอยเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้การเรียนรู้สามารถ ตอบสนอง  ความ
ต้องการได้กับเด็กทุกกลุ่ม  

3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ ที ่
เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน  

4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ การเป็น 
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้ สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

5. จัดให้มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง  
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาด ทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น  

เป้าหมายของแผนย่อย  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ 

เรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมาย  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ  
เป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน  ขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
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มัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อน
งานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะ ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและ
การมีงานทำ การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 3. ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)  
  (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  เป้าหมาย  
  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น  
  การบรรลุเป้าหมาย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียน 
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
  (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
  แผนย่อยที่ 3.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ และกลไก
ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถ  ให้ความช่วยเหลือ
กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกายเหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิต  ที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และ
บุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
  2. ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและ  โอกาสทาง
สังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย  
  3. ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพื้นฐานในการจัดระบบการ
คุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี  โดย
ภาครัฐส่งเสริมเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน และ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อการ
คุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในสังคม  
  4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและนำใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการจัด
สวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง  สวัสดิการ
สังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนา  ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือนำไปสู่การคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม  
  เป้าหมายของแผนย่อย  
  มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
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  การบรรลุเป้าหมาย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ  ใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษา  
สงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูง  ในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี 
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 4. ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง)  
  (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  เป้าหมาย  
  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  
  การบรรลุเป้าหมาย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกิด 
ความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ เด็ก
ทีต่ิดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม  
  (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
  แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้งแต่ต้นน้ำ-
กลางน้ำ-ปลายน้ำ ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ   
 เป้าหมายของแผนย่อย  
  1) ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ ต่อการบริหาร  
 การบรรลุเป้าหมาย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีแผนการพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิด
ความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคค ีมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ 
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด  
 5. ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)  
  (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  เป้าหมาย 
 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็น คนไทย
มากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศมากขึ้น  
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 การบรรลุเป้าหมาย  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า  แห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่าย ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  
 (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
  แผนย่อยที่ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง จิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองท่ีดี  
 แนวทางการพัฒนา  
 แนวทางที่ 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ใน
การจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตาม พระราชดำริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 เป้าหมายของแผนย่อย  
 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ดีขึ้น  
 การบรรลุเป้าหมาย  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงาน  ด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 
 6. ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)  
 (6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  เป้าหมาย  
 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 การบรรลุเป้าหมาย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
 (6.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
 แผนแม่บทย่อยท่ี 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 แนวทางการพัฒนา  
 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต  และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับ พฤติกรรม “คน”  
 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที ่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้มี  ความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
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 เป้าหมายของแผนย่อย  
 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
 การบรรลุเป้าหมาย  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิค การ
เรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้าน  การทุจริต 
พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา  ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกัน การทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  หมุดหมายการพัฒนา  
  1. หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การ
พัฒนาแห่งอนาคต (หลัก)  
  เป้าหมายการพัฒนา 
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ ที่จำเป็น
สำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข  
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมิน สมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน  
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน  
  กลยุทธ์การพัฒนา  
  กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี โดย  
  1) การเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสาน  ความร่วมมือ เพื่อดูแล
หญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ ในครรภ์ – 6 ปี  
  2) การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแล  ที่เพียงพอ มีจิตวิทยา
การพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทำงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริม พัฒนาการด้านการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการ  เรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการ
พัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน  
  3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรร ทรัพยากรที่เพียงพอ
สำหรับการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นท่ีที่มีคุณภาพ  
  4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้และการดูแลปกป้องเด็ก  ปฐมวัย ให้มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคล เพ่ือการส่งต่อไปยังสถานศึกษา
และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพื้นฐาน ให้มีความตระหนักรู้ใน
ตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและ การทำงาน โดย  
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  1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้  ผู้เรียนสามารถ
จัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังทำงานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูง ด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยนำร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม  และมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่
สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  
  2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม
อาชีพผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ  ตามความต้องการของ
ตลาดงานมีงานทำและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้  
  3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวางแผนจำนวน
ความต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อม  ด้านวิชาการและด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนาระบบการคัดกรอง
ที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” ที่อำนวยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง 
  4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง  ตลอดจนมี
การประเมินการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับผู้ เรียน เป็นรายบุคคล ที่
เชื่อมโยงสู่การทำงานในอนาคต  
  5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย (1) การแก้ไขภาวการณ์ถดถอย ของความรู้ใน
วัยเรียนโดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม  การจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานและการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ
การดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาและ สร้างสังคมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ทางกายภาพที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด  มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัต
ลักษณ์ส่วนบุคคล เพื่อการวางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน 
ให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด การพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูก
กระทำโดยวิธีรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา และการกลั่นแกล้ง  ในรูปแบบต่าง ๆ (4) การปรับปรุงระบบการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และอยู่บนหลัก
ความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนา  โครงสร้างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความ
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ (5) การกระจายอำนาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็น
อิสระในการบริหาร ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อน
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนและพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา (6) 
การส่งเสริมผู้มีความสามารถ พิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหารจัดการและส่งเสริมผู ้มี
ความสามารถพิเศษตามแนวคิด  พหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึก
ประสบการณ์ทำงานวิจัยในองค์กรชั ้นนำ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพ (7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับ โอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและ เหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพื่อยุติการออก
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กลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึง การปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์การที่ไม่แสวงหากำไรในการดูแล กลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้ง
สถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วม รับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคำพิพากษา  
  6) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที ่ เข ้มแข็ง รวมถึง  การรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นพื้นฐาน
ของสังคมไทยและเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและ  นำเสนอความเป็น
ไทยสู่สากล 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย  
  1) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่
หลากหลาย ทั ้งพื ้นที ่กายภาพ และพื ้นที ่ เสมือนจริง โดยกำหนดมาตรการจูงใจ  ที ่เหมาะสมเพื ่อให้
สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Startup)สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีสาระที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพื้นที่  กายภาพ และพื้นที่
เสมือนจริง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดง ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ อัน
เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  2) สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อท่ีใช้ภาษาถิ่น เพ่ือให้ประชาชนที่
ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทางสายตา  และผู้พิการทางการได้
ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคา ที่เข้าถึงได้  
  3) การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรม ที่สามารถ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษา  นอกระบบและตาม
อัธยาศัยตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพื่อสร้าง  ความคล่องตัว และเปิดทาง
เลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ  
  4) กำหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชวีิต
โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรม  สำหรับคนทุกกลุ่มการ
จัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู ้ต่าง ๆ ส่งเสริม  ให้เอกชนที่ผลิต
นวัตกรรมทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกำหนด  เงื่อนไขการให้ใช้
ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถ  เรียนใน
ระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและ หลากหลาย
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้  ที่ตอบสนองต่อ
จุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้  ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความต้องการที่ซับซ้อน 
  2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่  
เพียงพอ เหมาะสม  
  เป้าหมายการพัฒนา  
  เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาส ในการเลื่อน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน  
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  ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจน ข้ามรุ่นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหา  พัฒนาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ 20  
  กลยุทธ์การพัฒนา  
  กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ ที่มีคุณภาพ 
จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่กายภาพและ้นที่เสมือนจริงหรือ
ออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับ เข้าสู่ระบบการศึกษาหรือ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 
  3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
  เป้าหมายการพัฒนา  
  เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
  เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว  
  ตัวชี ้ว ัดที ่  2.1 ผลการสำรวจร ัฐบาลอิเล ็กทรอนิกส ์ ในองค์ประกอบ ดัชน ีร ัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่
เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82  
  กลยุทธ์การพัฒนา  
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่น ให้บริการแทน
โดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มี  ความจำเป็นที่ภาครัฐ
ต้องดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม องค์การนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอื ่น ๆ เข้ามาดำเนินการหรือร่วม  ดำเนินการในลักษณะ
นวัตกรรมการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนา  ประเทศที่มีการร่วมรับ
ผลประโยชน์และความเสี่ยงในการดำเนินการ  
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนา การบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐ  จากการควบคุมมาเป็น
การกำกับดูแลหรือเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต  ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับ
กระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและให้มีการเชื่อมโยง การให้บริการระหว่างหน่วยงานให้
เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐ  แบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยัง
ต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็น รูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ 
กำลังคนและการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่ เป้าหมายร่วมกัน  
  กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง 
เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนา ประเทศ  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหาร จัดการภาครัฐ
โดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์  ในอนาคต ส่งเสริมการ
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กระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ อัตรากำลัง งบประมาณการจัดซื้อ
จัดจ้างให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหาร ของส่วนราชการและจังหวัดและแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการกระจายอำนาจ  ของส่วนราชการและการบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมรับภารกิจ
จากส่วนกลางไปดำเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดกลไก ที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐสามารถปรับเปลี่ยน
การทำงานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบ เงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเป็นอันดับแรก  
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผย  ข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล  และมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่าน  ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบ  การตัดสินใจของ
หน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน  
  กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหาร จัดการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทำ ข้อมูลสำหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูล  อื่นของหน่วยงาน
ของรัฐทั้งหมดอย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน  มีการจัดเก็บที่ไม่
ซ้ำซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการ ภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวม
ที่สำคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นลำดับแรก  
  กลยุทธ์ย ่อยที ่ 3.2 ปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล  โดยออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือ มีความจำเป็น
น้อยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน  การปฏิบัติงาน และการ
ติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มี
ช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับ การทำงานแบบดิจิทัล  
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา บุคลากร ให้มี
ทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ  ภาครัฐให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและ รักษาผู้มี
ศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กร  และกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  โดยจะต้อง
ทบทวนแนวทางการขับเคลื ่อนภารกิจเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที ่เหมาะสมตลอดจน  ปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตำแหน่งงานหลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา ประเทศ อีกทั้ง
ปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมการจ้างงานในรูปแบบ  สัญญา หรือ
รูปแบบการทำงานไม่ตลอดชีพมากขึ้น และลดการจ้างงานแบบตลอดชีพเพื่อให้สามารถ  ตอบสนองต่อบริบท
และเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน ในภาครัฐเพื่อผลักดัน
ภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่  นวัตกรรม รูปแบบการ
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จ้างงานเพื่อให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม  และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวมตลอดจนพัฒนา ทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ 
และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถ ส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการ
ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร  ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจน
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้  ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่า
และประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื้อ ต่อการ
พัฒนาประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยภาครัฐต้องให้ ความสำคัญ
กับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่  ภาคเอกชนและ
ประชาชนในการพัฒนา และปฏิรูปกฎหมายให้มีเป้าหมายที่วัดได้ในการสร้างความอยู่ดีมีสุข  ของคนไทยและ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นและมีการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิด  กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว 
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่าง  ทั่วถึงรวมทั้งกำหนดให้มี
หน่วยงานกลางดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิก  กฎหมายที่หมดความจำเป็น 
ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์  ของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายที่ขัด
กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เกี่ยวกับ การตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐที่ต้อง
มุ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มี การพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมาย
ของประเทศท่ีมีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จำแนกประเภทตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ 

2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มี  
การดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีกลไก
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน 
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 261 กำหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการ ที่มีความเป็นอิสระคณะ
หนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี ่ยวข้องในการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป 
  นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียม
และความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
  ปัญหาและความท้าทายที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย  
มีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาต่ำ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษาเป็น
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อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มี
ประสิทธิภาพ การกำกับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาลเป็นอุปสรรค
สำคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการนำประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมถึงบริบทของประเทศและของ
โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่าง ๆ เวทีทาง
วิชาการ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทำให้แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน  
  1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (Enhance quality of education)  
  2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Reduce disparity in education)  
  3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage 
excellence and competitiveness)  
  4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (Improve Efficiency, agility and 
good governance)  
  โดยได้กำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง  
  1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  
  2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
  3) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  
  5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
  7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 
Educational and Learning Reform)  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 5 กิจกรรม 
โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการดำเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว โดยในแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับเดิมที่กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ 7 เรื่อง ผ่านกิจกรรมปฏิรูป 5 
กิจกรรมที่กำหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประกอบด้วย 
  1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
  2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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  3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน  
  4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ
นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน  
  5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  
  
2.3 แผนระดับที่ 3  

2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน  สามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที ่มี  
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  และการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนา
การศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด  สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี ่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนด ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ 
คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้    

2.3.2 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 –2570  
  เป็นการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ  เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมือง  คุณภาพ 
ภายใต้ปรัชญา “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม  ตามศักยภาพ ตามวัย และ
ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับ  หลักการพัฒนาศักยภาพและ
ความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิ และความ
ต้องการพื้นฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การมี
ส่วนร่วม การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการกระทำทั้งปวงเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
สำคัญ” โดยมุ่งเน้นนโยบาย ด้านเด็กปฐมวัย 3 ข้อ คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและ ต่อเนื่อง 2) การพัฒนาเด็ก ต้องจัดอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์
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ระหว่างกัน โดยบูรณาการระหว่าง ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ในระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 3) รัฐและทุกภาคส่วนจะต้อง
ร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุก
คนได้รับการพัฒนา อย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ” เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนที่อยู่ ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติและเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทย ที่
อาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และ
ต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้มี 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็ก
ปฐมวัย และการนำไปใช้ประโยชน์5) การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและ
การดำเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไก 
การประสานงาน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผล 

2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยนำ 

กรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากร
มนุษย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และการพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) รวมทั้ง แผนระดับ 2 และแผน
ระดับ 3 ประเด็นอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง นโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐตามกฎหมาย นโยบาย  รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนปฏิบัติ ราชการ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหรือเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์และแนวทาง
หรือมาตรการการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) 
การจัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคงของสังคมและประเทศ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื ่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ  เสมอภาค 5) การจัดการ
ศึกษาเพื ่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3.4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืน และหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับสามารถ  นำ
แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไป
ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา  
ภายใต้กลยุทธ์ 4 เรื่อง กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ                  
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กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการศึกษา  

2.3.5 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566 - 2570 
  สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบไปด้วย
จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท) และ
มีอำนาจหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและ
ชุมชนในแต่ละพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน พ.ศ.2566-2570 ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางกําหนดการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ให้เชื ่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยเน้นการให้
ความสําคัญ กับการมีส่วนร่วมและการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง การรับรู้ความเข้าใจ การ
ยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ภูมิภาคและโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษ ที่ 
๒๑ ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับ ความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค ๔.๐ 
เพื่อนํามากําหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์เป้าหมาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แนวทางกลุ่มโครงการและตัวชี้วัด โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์(VISION) “ศูนย์กลางความรู้เชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา” 
  ศูนย์กลางความรู้ K (Knowledge Center) : พื้นที่จัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน (สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นในจังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) 
  เชิงสร้างสรรค์ C (Creative) : กระบวนการสร้างความรู้ที่หลากหลาย เปลี่ยนบทบาท
ผู้เรียนจากผู้รับ (passive) เป็นผู้สร้าง (active) ตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรับผิดชอบต่อโลก 
  นวัตกรรมการศึกษา I (Innovation) : การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด
หรือการกระทํา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม
ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง
และส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จ ตลอดจนเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาคท้องถิ่น ภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกการศึกษา พัฒนาคนสู่พลเมืองโลกที่มีคุณภาพ 
  เป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 5 ประการ คือ 
  ๑) เด็กปฐมวัย และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สวัสดิการทางสังคม และ
การศึกษา และได้รับการส่งเสริมทักษะพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ 
  2) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
  3) ผู้เรียนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ 
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ตลาดแรงงาน และการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในอนาคต 
  4) คนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
การศึกษา 
  5) การบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีกลยุทธและ
ตัวชี้วัด ดังนี ้
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ของการมีบุตร 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น ร้อยละของเด็กปฐมวัย 
และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สวัสดิการทางสังคมและการศึกษาเพิ่มขึ้น จํานวนครอบครัวมี
ความรอบรู้สุขภาพเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้องจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพิ่มขึ้น จํานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพิ่มข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธและตัวชี้วัด ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าถึงความรู้ทุกช่วงวัย โดยมีกลยุทธ
และตัวชี้วัด ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในอนาคต และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ทุกท่ี ทุกเวลา (Re-skill Up-skill และ New-Skill) 
   กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและการปรับตัวสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
   กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มคนพิการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศกัยภาพการบริหารจดัการการศกึษา โดยมีกลยุทธและตัวชีว้ัด ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วม (ผู้บริหาร ครู นักเรียน
สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า) 
   กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา (ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาครฐัและเอกชน) 
   กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกําลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความศักยภาพ 
   กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ 
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2.3.6 แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570)  
จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยดำเนินการวิเคราะห์และทบทวน 

ข้อมูลทั่วไป ของจังหวัดสระบุรีศักยภาพ ตำแหน่งยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี
ที่ผ่านมา และแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาค
ส่วน ทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 สามารถสรุปทิศทางในการ
พัฒนา จังหวัดสระบุรีปี พ.ศ. 2566 -2570 ดังนี้  

ตำแหน่งการพัฒนาจังหวัดสระบุรี (Positioning) ได้แก่ HUG “อ้อมกอดจากธรรมชาติ”  
High การผลิตที่มีมูลค่าสูง คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Universal ความเป็นสากล ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
Green เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
เป้าหมายการพัฒนา  
“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียวอัจฉริยะ สังคมแห่งคุณภาพชีวิต”  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
2. ระดับการผ่านเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
3. ระดับดัชนีความก้าวหน้าของคนเพ่ิมข้ึน  
ประเด็นการพัฒนา ได้แก่  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วย แผนงาน 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 2) ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นเมือง
น่าอยู ่และ 3) ยกระดับการบริหารจัดการสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย แผนงาน 
1) เสริมสร้างการพัฒนาชุมชนและเมืองอย่างยั่งยืน 2) พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต และระบบนิเวศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอด ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย และ3) เสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงใน
พ้ืนที่จังหวัดสระบุรี  
 ประเด็นการพัฒนาดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ในแผนงาน 2) พัฒนาศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิต และระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอด ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการสู่ 
ภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย แผนงาน   1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อด้านการคมนาคมขนส่งและ
เครือข่าย โลจิสติกส์เพื่อการเชื่อมภูมิภาคกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) การพัฒนา
พ้ืนที่และระบบนิเวศเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์  และ3) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและ 
บริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แผนงาน 1) ส่งเสริมระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าสู่
มาตรฐานสากล (ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย) และ 2) พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว และบริการ 
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2.3.7 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับปรับปรุง 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
วิสัยทัศน์ 

 “การศึกษาจังหวัดสระบุรี สร้างพลเมืองดี มีคุณธรรม เป็นนวัตกรคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและยั่งยืน” 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนสระบุรีทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม และมีทักษะสำคัญใน

ศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพที่ยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาท 
4. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 เป้าประสงค์รวม 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยดำรงตนอย่างมีความหมายแห่งชีวิต มีอิสระและมีความสุขในสังคมไทยสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคต และมีความมั่นคงในชีวิต 
2. ผู ้เรียนทุกช่วงวัยมีความเป็นเลิศในทักษะศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพทางด้านวิชาการ

เหมาะสมของแต่ละช่วงวัย 
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม ตลาดแรงงานและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่

ในปัจจุบันและอนาคต 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นมืออาชีพ มีและใช้นวัตกรรมในการบริหาร 

และจัดการเรียนรู ้ที ่เหมาะสม ถูกต้อง หลากหลาย ตอบสนองความต้องจำเป็นของผู ้เรียน ผู ้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

5. หน่วยงานและสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพ 
ที่ได้มาตรฐานและสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำแนกตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง โดยมีเป้าประสงค์ กลยุทธและตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยดำรงตนอย่างมีความหมายแห่งชีวิต มีอิสระและมีความสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต และมีความมั่นคงในชีวิต 
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กลยุทธ์ 
 1. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของผู้เรียน 
 2. สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท 
 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน โดยมีเป้าประสงค์ กล

ยุทธและตัวชี้วัด ดังนี้ 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม ตลาดแรงงานและการพัฒนาเชิง

พ้ืนที่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพตามความต้องการของพ้ืนที่ 

และตลาดแรงงาน 
      4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย โดยมีเป้าประสงค์ กลยุทธและ
ตัวชี้วัด ดังนี ้

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความเป็นเลิศในทักษะศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพทางด้านวิชาการ 

เหมาะสมของแต่ละช่วงวัย 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นมืออาชีพ มีและใช้นวัตกรรม  

ในการบริหารและจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสม ถูกต้อง หลากหลาย ตอบสนองความต้องจำเป็นของผู้เรียน 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

กลยุทธ์ 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะสำคัญในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีเป้าประสงค์ กลยุทธ
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยดำรงตนอย่างมีความหมายแห่งชีวิต มีอิสระและมีความสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต และมีความมั่นคงในชีวิต 
กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี 

คุณภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มโอกาสให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสูงได้รับ 

การพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์ กลยุทธ
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานและสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเร ียนรู ้ ม ีระบบการบริหารจัดการที ่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล  
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานและสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. สร้างเสริมโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับภาคี 

เครือข่าย  
 2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีเป้าประสงค์ กลยุทธ
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานและสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ประสานทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการเชิงพ้ืนที่ 
3. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลแบบบูรณาการเชิงพื้นที่  
4. สร้างวัฒนธรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 
2.4 นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จำแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  

นโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย  
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  
  3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    

4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
  6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
  9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
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  10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
  12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่  
  1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  
  2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
  4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
  5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
  7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
   8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝา่ยการเมือง  และฝา่ยราชการประจำ 
  9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
  10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
  12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการ 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

2.4.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) ประกอบด้วย  

เป้าหมายหลัก 17 เป้าหมายหลัก (Goals) และ 169 เป้าหมายย่อย (Targets) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลัก จำนวน 1 เป้าหมาย คือ เป้าหมายหลักที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคน มี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมาย 
ย่อย จำนวน 8 เป้าหมาย ดังนี้  

(1) เป้าหมายหลัก (Goal)  
เป้าหมายหลักท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุม 

และ เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 26 ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการกับแผน 3 ระดับ  

(2) เป้าหมายย่อย ( Target)  
เป้าหมายย่อย 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573  

     เป้าหมายย่อย 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา  
การดูแล และ การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมี
ความพร้อมสำหรับ การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573  

    เป้าหมายย่อย  4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา  
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573  
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    เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เก่ียวข้อง รวมถึงทักษะ 
ทางด้านเทคนิค และอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573  

    เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกัน 
ว่ากลุ่มท่ีเปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่า
เทียม ภายในปี พ.ศ. 2573  

    เป้าหมายย่อย 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและ 
หญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  

    เป้าหมายย่อย 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น  
สำหรับส่งเสริม การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความ
รุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของ
วัฒนธรรม ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573  

   เป้าหมายย่อย 4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ 
การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจาก
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน  

   เป้าหมายย่อย 4.b เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาท่ัวโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ  
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปีพ.ศ. 2573 

  เป้าหมายย่อย 4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิรวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ ในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และ
รัฐกำลังพัฒนา ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปีพ.ศ. 2573  

ความสอดคล้องของแผนฯ  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4  

“สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาส ในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต” เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดเป้าหมายของแผนฯ ที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักท่ี 4 คือ “ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา” และเป้าหมาย “ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีหลักประกัน  
27 ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการกับ
แผน 3 ระดับ ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อทั่วถึง เสมอภาคและ
เหมาะสม” พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางการดำเนินงาน/โครงการในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุม
เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี 
นวัตกรรมทางการศึกษา และระบบ การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผู้เรียนและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคใหม่ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยพัฒนาทางเลือกใน
การเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับ ผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานโดย และการเรียนรู ้ ที ่บ้านเป็นหลัก พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที ่หลากหลายให้กับผู ้เร ียน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึก
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อาชีพ อย่างเท่าเทียม จัดสรรเงินอุดหนุนและ ทรัพยากรที่จำเป็น เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาใน
โรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน พัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้นหาติดตามเด็กตกหล่น 
เด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา 

2.4.3 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เนื่องจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ซึ่งทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และ
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคตแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวัง
ให้ผู ้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความ
ปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สู่ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความ
เชื ่อมั ่นความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุก 
หน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง  
องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3.  ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว  
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
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  นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคม และ 
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
เชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุก 
หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่าง 

เต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 
2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของ 

ตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้ง
การเรียนรู้  ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐาน 
สมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะ
ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ 
ศีลธรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ 
หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
คุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

2.7  ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial  
Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิง
พาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
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2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม 
ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อน
ที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ 
การศึกษา เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดย
บูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓ พัฒนาข้อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ 
กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

๓.๔ พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว (Home 
School) และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล  

(Modular System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื ่อมโยงการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) 
เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น
เพ่ือการมีงานทำ 

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ 
สมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill 
 Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพใน
รูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตามสมรรถนะท่ีจำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ 
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency) 



ห น ้ า  | 40 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑   

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนา 
อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และ
พัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลัง 
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
(Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ  
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 

4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและ 
ประชาชนที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตาม 
กรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 

5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การ
ประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยี 

ดิจิทัล มาเป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing 
Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน 
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก 
ความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

2.4.4 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนอื่นๆ ซึ่งเกี ่ยวข้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ 
และด้านประสิทธิภาพ และกำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้  
 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1. ด้านความปลอดภัย 
 1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก 
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็ปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค  
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหาทางเลือก 
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล  
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจาก 
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
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 3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง  
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน  
โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งมคีวามจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ  
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้  
นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วยกิต
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
 3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือให้
ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  
  จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  
  จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
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จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร 
รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการ
สร้างวินยั ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ
วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ 

จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง
ห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร  

จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่ 

เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัดตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่ 

1. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนความสอดคล้องกับนโยบาย 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน"
3. ระดบัความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การ

ปฏิบัติ 
4. ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพ

ผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
6. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
7. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน
8. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสภา

นักเรียน 
9.ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมือง คุณธรรม

จริยธรรม 
10.ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้

สำเร็จตามเป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์กรตื่นรู้ มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่ง

ความสุข 

พันธกิจ  
1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีบนพ้ืนฐานความเป็นไทย

น้อมนำพระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21
3) เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
5) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  
6) ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ และสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
7) พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ 
1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะที่ดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทยน้อมนำ

พระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
3) ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค และเต็มตามศักยภาพ
4) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความ

ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข 
6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7) สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม ในการ

บริหารและการจัดการเรียนรู้ 
8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและ

นวัตกรรม ในการบริหารและการจัดการ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กลยุทธ์ 
1) พัฒนาคุณลักษณะให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีทุกช่วงวัย 
2) พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
5) พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม 

ค่านิยมร่วมขององค์กร 

เรียนรู้  Learning 
บูรณาการ Integrate   
ขานรับ  Accountability 
ฉับไว  Quick  
ใส่ใจบริการ Service Mind 

จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ในระดับดี 
2. ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีทักษะชีวิตที่พ่ึงตนเองได้ 
3. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ อย่างน้อย 1 ด้าน 
4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัย 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
6. สถานศึกษามีผลงานที่เป็นแบบอย่างจากการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีนวัตกรรม และผลงานที่เป็นแบบอย่าง 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณลักษณะให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะที่ดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทย  

น้อมนำพระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอยู่ใน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
2 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะ ที่ดี

ผ่านกิจกรรมลูกเสือ ในบริบทของพ้ืนที่ที่เป็นแบบอย่าง 
ร้อยละ 60 

3 ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ระดับ 5 
4 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 

คุณธรรม จริยธรรม 
ระดับ 5 

5 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสภานักเรียน ระดับ 5 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ 

๒) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและอยู่  

ในสังคมอย่างมีความสุข 
๗) สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรมใน 

การบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ 4 ด้าน ร้อยละ 88 
2 ร้อยละของผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (3R) ร้อยละ 80 
3 ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 (8C) ร้อยละ 80 
4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร้อยละ 60 
5 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     

(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 3 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษาและหน่วยบูรณาการเชื่อมโยงการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

ร้อยละ 70 

8 ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ ONET หรือผลการประเมิน
คุณภาพ ผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา  

ระดับดีมาก 

9 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับดีมาก 
10 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษายึดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด

และความสนใจของผู้เรียน 
ร้อยละ 60 

 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
เป้าประสงค์ 

๓) ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค และเต็มตาม 
ศักยภาพ 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
ร้อยละ 70 

2 ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 70 
3 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับ

การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของ 
สถานศึกษา ได้เข้าเรียนในชั้น ป.1 

ร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ 

๔) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

๖) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ และสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ และทุกประเภท ร้อยละ 80 
2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบจาก

การปฏิบัติราชการ 
ร้อยละ 90 

3 จำนวนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มขึ้น 2 แห่ง 
4 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ ร้อยละ 80 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ 

๕) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอยู่ 
ในสังคมอย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1 ร้อยละอัตรากำลังบุคลากรครบตามกรอบ/เกณฑ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและโรงเรียนลดลง 
ร้อยละ 18 

2 ร้อยละของเรื่องที่ผ่านการพิจารณาขององค์คณะบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปตามกรอบระยะเวลา 

ร้อยละ 80 

3 จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือทักท้วง ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์คณะ
บริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ไม่มี 

4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ 
ID PLAN  

ร้อยละ 80 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่งและมี 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (วPA) 

ร้อยละ 100 

6 จำนวนรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมขึ้น 

อย่างน้อย 10 
รางวัล 

7 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เกินร้อยละ 0.2 
ของบุคลากร 

ไม่เกินร้อยละ 
0.2 

8 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลงทะเบียนโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูที่ได้รับการการดูแลช่วยเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 

ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 2 
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ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
9 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยม ศึกษา 

ได้รับการพัฒนาและยกระดับ ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด  เพ่ิมข้ึน 

อย่างน้อย ร้อย
ละ 10 

 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัย

และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ 

๖) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ และสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น 
มิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

๗) สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรมใน 
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

๘) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัย 
และนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการ 
 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัย

และนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
ร้อยละ 80 

2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย 

ระดับดีมาก 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลงาน Soft power อย่างน้อย 1 ผลงาน ที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 50 

4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเลิศขึ้นไป 
 

ร้อยละ 76 

5 ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 

ร้อยละ 50 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 4 ด้าน ร้อยละ 80 
7 ระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 

4 ด้าน 
ระดับ 5 

8 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลการประเมิน ITA online 
สูงขึ้น (AA) 

AA 

9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาถูกต้องครบถ้วนตามเป้าหมาย  

ไม่เกินอันดับ 5 
ของประเทศ 

10 ระดับคุณภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล แบบ Real Time ของสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

ระดับดี 

11 ระดับคุณภาพของเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ ระหว่างสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 
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ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
12 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและกระจายอำนาจการบริหารและการจัด

การศึกษาโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 
ระดับดี 

13 ระดับคุณภาพการมีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (BIG DATA) ที่ทันสมัย 
ครบถ้วน ถูกต้องของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับดี 

14 ระดับคุณภาพการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(EMENSCR) ได้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

15 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 
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ส่วนที่ 4  
โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4,500,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นพื้นฐาน             
งบบริหารจัดการสำนักงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ข้อมูลงบประมาณปี พ.ศ.2565 เป็นเกณฑ์ในการ
กำหนดกรอบวงเงิน ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน (ค่าใช้จ่ายความจำเป็นพื้นฐาน) และค่าจ้างเหมา
บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงาน จำนวน 2,500,000 บาท 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 2,000,000 บาท  สำหรับจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  และโครงการ
ที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้   

2.1  โครงการที่จะต้องดำเนินการตาม 6 กลยุทธ์ จำนวน 38  โครงการ  เป็นเงิน 1,850,000 
บาท 

2.2 งบพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตั้งไว้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นเงิน 150,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องดำเนินการะหว่างปีตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการตามกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณลักษณะให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีทุกช่วงวัย 
1 โครงการรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 20,000 อำนวยการ 
2 โครงการอบรมสภานักเรียน ประจำปี 2566 30,000 ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
รวมงบประมาณ (กลยุทธ์ที่ 1) 50,000 

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3 โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 50,000 นิเทศ ติดตามฯ 

4 โครงการวิจัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  60,000 นิเทศ ติดตามฯ 

5 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับประถมศึกษา 30,000 นิเทศ ติดตามฯ 
6 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
40,000 นิเทศ ติดตามฯ 

7 โครงการ 1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ  20,000 นิเทศ ติดตามฯ 

8 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   

20,000 นิเทศ ติดตามฯ 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

9 โครงการส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 20,000 นิเทศ ติดตามฯ 
10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย   30,000 นิเทศ ติดตามฯ 

11 โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน Science Technology 
Innovation(STI) : Smart Intensive Farming    

20,000 นิเทศ ติดตามฯ 

12 โครงการรักษ์ภาษาไทย  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   40,000 นิเทศ ติดตามฯ 

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   40,000 นิเทศ ติดตามฯ 

14 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียน  24,500 นิเทศ ติดตามฯ 
  รวมงบประมาณ (กลยุทธ์ที่ 2) 394,500  
  กลยุทธ์ ที่ 3 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
15 งานศิลปหัตถกรรมการนักเรียนฯ   300,000 ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
16 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ  50,000 นิเทศ ติดตามฯ 
17 โครงการเพิ่มและสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาให้เข้าถึง

บริการและการศึกษาที่มีคุณภาพ และแก้ไขปัญหานักเรียนที่มี
แนวโน้มออกกลางคันและนักเรียนที่ออกกลางคัน ให้เข้าถึงในระบบ
และนอกระบบ “พาน้องกลับมาเรียน”   

20,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

18 โครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษางานแนะแนวเพ่ือการศึกษา
ต่อและแนะแนวอาชีพสู่การมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2565   

30,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

19 โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 
2565 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข   

15,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

  รวมงบประมาณ (กลยุทธ์ที่ 3) 115,000  
  กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
20 โครงการสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการศึกษาจากภัยทุก

รูปแบบ  
22,000 อำนวยการ 

21 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 
๒๕๖๖  

25,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

22 โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ประจำปี 2566   

30,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

23 โครงการพัฒนาครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนในสังกัด เพ่ือพิทักษ์สิทธิ
เด็กและความปลอดภัยของนักเรียนประจำปี 2566   

30,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑   

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

24 โครงการจัดอบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety 
center) ประจำปี 2566  

7,500 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

  รวมงบประมาณ (กลยุทธ์ที่ 4) 114,500  
  กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
25 โครงการอบรมการดำเนินการทางวินัยและพัฒนาความรู้ด้าน

ปราบปรามการทุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา  
25,700 กฎหมายและคดี 

26 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  170,000 พัฒนาครู 
27 โครงการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงาน

บุคคล 
80,000 บริหารงานบุคคล 

  รวมงบประมาณ (กลยุทธ์ที่ 5) 275,700  

  กลยุทธ์ ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและ
นวัตกรรม 

28 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการฯ   217,300 นโยบายและแผน 

29 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  25,000 นโยบายและแผน 
30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานนโยบายและแผนกลุ่ม

นโยบายและแผน  
20,000 นโยบายและแผน 

31 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๑                                   

95,000 อำนวยการ 

32 โครงการสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

30,000 นิเทศ ติดตามฯ 

33 โครงการนิเทศบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลุ่ม
โรงเรียนเป็นฐาน  

60,000 นิเทศ ติดตามฯ 

34 โครงการโรงเรียนคุณภาพ  30,000 นิเทศ ติดตามฯ 
35 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงาน 4 

ด้าน โดยใช้คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
35,000 นิเทศ ติดตามฯ 

36 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

28,000 บริหารงานการเงิน 

37 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ
สถานศึกษา  

30,000 ตรวจสอบภายใน 

38 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ  

30,000 ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

  รวมงบประมาณ (กลยุทธ์ที่ 6) 383,000  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ขออนุมัติในหลักการจัดสรร
งบประมาณโดยปรับเพิ่ม-ลดเงินงบประมาณ ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณลักษณะให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีทุกช่วงวัย 
1 โครงการรักชาติ ศาสนา และ

เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมที่ ๑ สวดมนต์เคารพ    
ธงชาติปฏิญาณตน ทุกวันจันทร์  
สัปดาห์แรกของเดือน เวลา 
๐๘.๑๕ น. และแต่งกาย
เครื่องแบบข้าราชการสีกากี 
กิจกรรมที่ 2 ร่วมกิจกรรมงาน
เฉลิมพระเกียรติ, รัฐพิธี ศาสน
พิธี และงานสำคัญต่าง ๆ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 
ในการประสานงานบุคลากร จัด
สถานที่ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริม
สถานศึกษาให้มีส่วนร่วมการทำ
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ, 
รัฐพิธี ศาสนพิธี และงานสำคัญ

๑. เพื่อสร้างความรักความ
สามัคคี ความสำนึก
จงรักภักดี และความ
ภาคภูมิใจในชาติที่มีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์อัน
ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิ
บาล 
๒. เพ่ือปลูกฝังและสร้าง
ความตระหนักรู้ถึง
ความสำคัญของงานรัฐพิธี 
งานพิธี และกิจกรรมวัน
สำคัญต่าง ๆ ตามที่รัฐบาล
กำหนดให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ราบรื่น ครบถ้วน
และถูกต้อง 

๑ เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
เข้าร่วมกิจกรรม  
2. สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่ง 

๒ เชิงคุณภาพ  
๑.  บุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้
แสดงออกถึงความรักความ
สามัคคี ความสำนึก
จงรักภักดี และความ
ภาคภูมิใจในชาติที่มีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์อัน
ทรงเป็นประมุข 
๒.  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาลและสถานศึกษา

ระดับความสำเร็จของ
การจัดการศึกษาตาม
แนวพระบรมราโชบาย
รัชกาล ที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติ 

20,000.- 3 10 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

ต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ 
๒๕๖6 

ได้ได้รับการปลูกฝังค่านิยม
สร้างจิตสำนึกเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
คุณธรรม จริยธรรมของคน
ในสังคม 
 

2 โครงการอบรมสภานักเรียน 
ประจำปี 2566 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนดำเนิน
กิจกรรม ตั้งแต่ขออนุมัติ
โครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน และประชุมชี้แจง 
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตาม
แผน ตั้งแต่ติดต่อประสานงาน
วิทยากรและแจ้งสถานศึกษา
เพ่ือส่งครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมอุปกรณ์
และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้สภา
นักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิง
บูรณาการในการขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
อันจะนำไปสู่การพัฒนา
ประเทศและประชาธิปไตย
ให้ยั่งยืน  
2. เพ่ือส่งเสริมให้สภา
นักเรียนแต่ละโรงเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการทำงานของ                 
สภานักเรียนระหว่างกัน   
3.  เพ่ือสร้างและพัฒนา
เครือข่ายสภานักเรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เชิงปริมาณ 
1. ตัวแทนสภานักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลประจำ
อำเภอ จำนวน 8 โรงเรียนๆ 
ละ 3 คน รวม 24 คน และ
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จำนวน 14 
โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 
42 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน 
2. ครูผู้รับผิดขอบงานสภา
นักเรียน จำนวน 22 คน 
3. เจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน 

เชิงคุณภาพ 
1.  ตัวแทนสภานักเรียน
ได้รับความรู้และ

1)ร้อยละของผู้เรียนมี
สมรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 (8C) 
 
2)ระดับความสำเร็จ
ของการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนโดยใช้
กระบวนการสภา
นักเรียน 

30,000.- 1 1 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินกจิกรรม
อบรมสภานักเรียนและครู
ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน 
กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลและ
รายงานผลการดำเนินงาน 
 

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ให้มีความเข้มแข็ง 
 

ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
จริง  
2. ครูผู้รับผิดชอบงานสภา
นักเรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ 
และสามารถส่งเสริมการ
ดำเนินงานของสภานักเรียน
ได้  

 กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21     
3 โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมอบรมการ
ยกระดับการประเมิน
ความสามารถด้านการการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) 
กิจกรรรมท่ี ๒ ประชุมอบรม
การยกระดับการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียน (NT) 
กิจกรรรมท่ี ๓ ประชุมอบรม
การยกระดับการทดสอบทาง

๑. เพื่อยกระดับผลการ
ประเมิน RT,NT และผลการ
ทดสอบ O-NET ให้สูงขึ้น 
2.  เพ่ือนิเทศ ติดตามการ
นำผลการประเมิน และคู่มือ
การยกระดับ RT,NT และ 
O-NET ไปใช้พัฒนานักเรียน  
โดยเครือข่ายความร่วมมือ
จากกลุ่มโรงเรียน 
๓. เพ่ือให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาตามหลักสูตร

1.เชิงปริมาณ 
   ๑.๑ ครูผูส้อนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑,๓,๖ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ ทีจ่ำนวน  ๒๙๒ คน 
   ๑.๒ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑,๓,๖ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ สมัครใจรับการ
ประเมิน ดังนี้  
ชั้น ป.๑ จำนวน  ๒,๐๑๖ 
คน 

1) ร้อยละของ
นักเรียนมีคะแนนผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
เพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
ที่ ๒๑  
 
2) ระดับความสำเร็จ
ของการนำผล RT 

5๐,๐๐๐.- 3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) 
กิจกรรรมท่ี ๔ นิเทศติดตาม
การนำคู่มือการยกระดับผลการ
ประเมิน RT,NT และผลการ
ทดสอบ O-NET ไปใช้ 
 

แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551                 
เต็มศักยภาพ 
 

ชั้น ป.๓ จำนวน  ๒,๐๔๗ 
คน 
ชั้น ป.๖ จำนวน  ๒,๓๘๒ 
คน 
ชั้น ม.๓ จำนวน  ๔๕๙ คน 
2.เชิงคุณภาพ 
   ๒.๑ ครูผูส้อนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑,๓,๖ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถใช้คู่มือ
ยกระดับประกอบการ
จัดการเรียนรู้ได้ 
   ๒.๒ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑,๓,๖ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ มีคะแนนผลการ
ประเมิน RT,NT,O-NET
สูงขึ้น 

หรือ NT หรือ O-
NET หรือผลการ
ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนอื่นๆ ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4 โครงการวิจัยการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๑. เพ่ือพัฒนาครู ผู้บริหาร 
ให้มีความรู้และสามารถ
พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  

๑. เชิงปริมาณ 
   ๑.๑ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน 

1) ระดับความสำเร็จ
ของการส่งเสริมของ
การเรียนรู้

6๐,๐๐๐.-    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุม
ปฏิบัติการและดำเนินการยุว
วิจัยประวัติศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมอบรม
ครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๑ 
โดยใช้เทคนิค  R-C-A 
กิจกรรมที่ ๓ ปฏิบัติการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการรำพระ
พุทธฉาย 
กิจกรรมที่ ๔ ปฏิบัติการการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ตาม
แนวคิดการศึกษาชั้นเรียนผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(Lesson Study and 
Professional learning 
Community) 

๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และครูมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
นักเรียนด้วยระบวนการวิจัย 
๓. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
๔. เพื่อพัฒนาครูและ
นักเรียนให้สามารถสร้าง
องค์ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่าน
กิจกรรมยุววิจัย
ประวัติศาสตร์ 
๕. เพือ่เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นำเสนอผลงานวิจัย 

๗๐ คน และครูผู้สอน
ประวัติศาสตร์ จำนวน ๑๔ 
คน 
๑.๒ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 
๑,๔๔๙ คน และครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษา ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จำนวน  
๑๑๒ คน 
๑.๓ ครูผู้สอนดนตรีและ
นาฏศิลป์อำเภอเมืองสระบุรี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อำเภอเมืองสระบุรี ๒๐ คน 
๑.๔ ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีสมัครเข้าร่วม
โครงการวิจัยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ตามแนวคิด
การศึกษาชั้นเรียนผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ (Lesson Study 

ประวัติศาสตร์ หน้าที่
พลเมือง คุณธรรม 
จริยธรรม 
 
2) ร้อยละของผู้เรียน
มีสมรรถนะและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ (๘C) 
 
3) ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่สามารถ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

กิจกรรมที่ ๕ ปฏิบัติการการ
พัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
กิจกรรมที่ ๖ ประชุมสัมมนา
นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานวิจัยทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

and Professional 
learning Community) 
จำนวน ๑๐ โรงเรียน 
๑.๕ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย
พัฒนาภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมจำนวน ๑๐ คน 
๒. เชิงคุณภาพ 
   ๒.๑ ความรู้ความสามรถ
ของครูด้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก(Active 
Learning) ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์  
   ๒.๒ ความรู้ความสามรถ
ของครูด้านการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 
R-C-A 
   ๒.๓ ความรู้ความสามรถ
ของครูด้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก(Active 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

Learning) ด้วย
กระบวนการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) และการ
สร้างชุมชนวิชาชีพ (PLC)  
   ๒.๔ ภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหาร
กลุ่มเป้าหมาย 
 

5 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือขอรับตราบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ สำหรับ
โรงเรียนเครือข่ายรุ่นที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 อบรมขยายผลการ
ดำเนินงานโครงการให้กับ
โรงเรียนกับเครือข่ายรุ่นที่ 2 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการ
ดำเนินโรงเรียนเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผล   
 

 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจของครูวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับองค์ความรู้วิทยาการ
ความก้าวหน้าในการจัด
กิจกรรมตามแนวทาง
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยฯ ระดับประถมศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 3 โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ 
 

1. เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนวิทย์ ป.1-3 ของ
สถานศึกษา 40 แห่ง 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 จำนวนสถานศึกษาที่
ผ่านการประเมินได้รับตรา
พระราชทานฯ ไม่น้อยกว่า 
10 แห่ง 
  2.2 นักเรียนชั้น ป. 1–3 
ใช้กระบวนการสืบเสาะและ
การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่ม 
มีผลงาน/ชิ้นงาน หรือ
รายงานการค้นคว้าอิสระ
สืบเสาะ 1 เรื่อง 

1) ร้อยละของผู้เรียน
มีสมรรถนะและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 
  
2) ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
(วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

30,000.- 3 11 3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

6 โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุม
คณะกรรมการนิเทศการศึกษา 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการนิเทศการศึกษาและ
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง 

กิจกรรมที ่๒  คณะกรรมการ
ปฏิบัติการนิเทศงานวิชาการ 
งานตามนโยบายและจุดเน้น 
(กระทรวง/สพฐ./สพป.) 
กิจกรรมที่ ๓  ปฏิบัติการนิเทศ 
ติดตามความพร้อมในการ 
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา ๒๕๖๖  
 
 

๑) เพื่อศึกษารูปแบบ/
วิธีการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของถานศึกษา      
ในสังกัด โดยใช้กลุ่ม
โรงเรียนเป็นฐาน 
๒) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงาน
นิเทศภายในของ
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง โดย
ใช้กลุ่มโรงเรียน 
เป็นฐาน 
๓) เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 
และเป็นแบบอย่างได้ 
 
 

1.เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนในสังกัด 
2. สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่ง 
2.เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่ง มีการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกบั
สภาพบบริบทอยา่งมีคุณภาพ 
2. ครูผู้สอนในสังกัด
สามารถจัดการเรียนสอนที่
ส่งเสริมและศักยภาพของ
นักเรียนให้มีคุณลักษณะ
ของนักเรียนในศตวรรษที่ 
21 ได้อย่างมีคณุภาพ 
3. สถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินงานนิเทศภายในของ
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพ 

1) ร้อยละของผู้เรียน
มีสมรรถนะและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ 
 
2) ร้อยละของ
ผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
ใช้เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรมในการ
บริหารจัดการ 
 

๖๐,๐๐๐.- 3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

7 โครงการ 1 โรงเรียน 1 
โครงงานอาชีพ ปีงบประมาณ 
2566 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน 
ขับเคลื่อน โครงการ 1 โรงเรียน 
1 โครงงานอาชีพ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ สร้างเกณฑ์การ
ประกวด 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการ
ประกวดและเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน 1 
โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ อัน
เป็นแบบอย่างได้ (Best 
Practice)  
 

1.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษามีนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่ประสบ
ผลสำเร็จ มาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
๒.  เพ่ือสร้างขวัญและ
กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้สร้างผลงาน   1 
โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ 
อันเป็นแบบอย่างได้ (Best 
Practice)  
3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม 
โครงการ 1 โรงเรียน 1 
โครงงานอาชีพ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัดมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานอาชีพ   
2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัดมี
นวัตกรรมโครงงานอาชีพที่
ประสบผลสำเร็จ (Best 
Practice) และนำมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้   
3. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาในสังกัดส่งผล
งานนวัตกรรมโครงงาน
อาชีพเข้ารับการคัดเลือก 
 เชิงคุณภาพ 
1.ประสิทธิภาพของโครงงาน
อาชีพ อยู่ในระดับดี 
2.ความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพ
ของครูและนักเรียน             
อยู่ในระดับด ี

1) ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
2) ร้อยละของผู้เรียน
มีสมรรถนะและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 (8C) 
 

20,000.- 3 12 1 



 

   
หน้า | 64 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

3. ทักษะชีวิตดา้นการทำงาน
ร่วมกัน อยู่ในระดับ ด ี

8 โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DVTV) และการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรม 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DVTV) และการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ปีงบประมาณ 2566 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
2.เพ่ือนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และ  การจัดการ
ศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
 

เชิงปริมาณ 
1.โรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัดได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2.โรงเร ียนขนาดเล ็กใน
ส ั ง ก ั ด ไ ด ้ ร ั บ ก า รน ิ เ ทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
จ ั ด ศ ึ กษ าทา ง ไ กล ผ ่ า น
ดาวเทียม (DLTV) และการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร สน เทศ 
(DLIT) คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเร ียนขนาดเล ็กใน
ส ังก ัดได ้ร ับการส ่ง เสริม 

1) ร้อยละของผู้เรียน
มีสมรรถนะและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 (8C) 
 
2) ร้อยละของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 

20,000.- 3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

สน ับสน ุนการจ ัดศ ึ กษา
ทา ง ไกลผ ่ านดาว เท ี ย ม 
(DLTV) ได้อย่างมีคุณภาพ 
อยู่ในระดับ ดี 
2.โรงเร ียนขนาดเล ็กใน
ส ั ง ก ั ด ไ ด ้ ร ั บ ก า รน ิ เ ทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
จ ั ด ศ ึ กษ าทา ง ไ กล ผ ่ า น
ด า ว เ ท ี ย ม  ( DLTV) ก า ร
จัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร สน เทศ 
(DLIT) ได ้อย ่างม ีค ุณภาพ 
อยู่ในระดับ ดี 

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา ปีงบประมาณ 
2566 
กิจกรรม 
จัดอบรมโครงการส่งเสริม
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

1.เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคลังสื่อการเรียนรู้
และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
สร ้างและพ ัฒนาส ื ่ อการ
เร ียนรู ้และสื ่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

เชิงปริมาณ 
1. มีทะเบียนคลังสื่อการ
เรียนรู้ทุกระดับการศึกษา 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และทุกประเภท  
 2.มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนคลังสื่อระดับเขต
พ้ืนที่ ๓๐ คน ระดับกลุ่ม
โรงเรียน ๖๕ คน 

1)ร้อยละของผู้เรียนมี
สมรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษ
ที2่1 (8C) 
 
2) ร้อยละของ
สถานศกึษาท่ีมีผลงาน 
Soft power อย่าง

20,000.- 3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

ปีงบประมาณ 2566 รูปแบบ
ทางไกล 
 

3.เพื ่อนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้ส ื ่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
4.  เพ่ือเผยแพร่และบริการ
การใช้คลังสื่อการเรียนรู้และ
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

 3 .   ร ้ อยละ ๑๐๐ ของ
โรงเรียนในสังกัดได้รับนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการ
ใช้สื ่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล                                
4.  โรงเรียนในสังกัดอย่าง
น ้ อ ย ร ้ อ ยล ะ  50  มี การ
ขับเคล ื ่อนระบบคลังส ื ่อการ
เร ียนรู้และส ื ่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล     
เชิงคุณภาพ 
1.  ครูผู้สอน มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถพัฒนาและใช้
คลังสื ่อการเรียนรู ้และสื่อ
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ในการ
จ ัดการเร ียนร ู ้  ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เคร ือข ่ายโรงเร ียนใน
ส ั งก ัดม ีส ่ วนร ่วมใน การ
ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการ
เร ียนรู ้และสื ่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

น้อย 1 ผลงาน ที่
ได้รับการเผยแพร 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

3. ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ
ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยระดับ
ปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ และ
อากาศ โดยใช้รูปแบบ 
Learning Spiral และวัฎจักร
สืบเสาะ 
กิจกรรมที ่2 การประเมินเพ่ือ
รับตราพระราชทาน 

1. เพื่อจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน
ปฐมวัย ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถจัด
ประสบการณ์พ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก
ปฐมวัย  
๒. เพื่อนิเทศ ติดตาม การ
จัดประสบการณ์ปลูกฝังและ
เตรียมความพร้อมให้เด็ก
ปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ของโรงเรียนใน
โครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
1.  คร ู ผ ู ้ สอนปฐมว ั ย ใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
2. เด็กปฐมวัย ได้รับการจัด
ประสบการณ์ปลูกฝังเตรียม
ความพร้อมให้มีทักษะ
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์อย่าง
เหมาะสมตามวัย    
 3. นิเทศ กำกับ ติดตาม
และเสริมสร้างการจัด
ประสบการณ์ที่ปลูกฝังให้
เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ ในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย โรงเรียน
ละ 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

1) ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการ 4 
ด้าน 
 
2) ร้อยละของผู้เรียนมี
สมรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 (8C) 

30,000.- 3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละของครูผู้สอนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดประสบการณ์
ปลูกฝังและเตรียมความพร้อม
ให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ใน
ระดับด ี
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์
ปลูกฝังและเตรียมความพร้อม
ให้มีทักษะพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์อย่างเหมาะสมตามวัย    
3.ร้อยละของโรงเรียนใน
โครงการที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตามและเสริมสร้างการจัด
ประสบการณ์ปลูกฝังและ
เตรียมความพร้อมให้เด็กมี
ทักษะพื้นฐานวทิยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

11 โครงการอัจฉริยะเกษตร
ประณีตในโรงเรียน Science 
Technology Innovation   
(STI) : Smart Intensive 
Farming ปีงบประมาณ 
2566 
 
กิจกรรม   
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
พ้ืนฐานอัฉริยะเกษตรปราณีต
ในโรงเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และเกิดทักษะ
พื้นฐานทางด้านอัจฉริยะ
เกษตรประณีตท่ีบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ วิทยาการ
คำนวณ และเทคโนโลยี เข้า
กับกระบวนการสัมมาชีพทาง
เกษตรกรรม และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
2. เพื่อนักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ภาคการเกษตร 
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อ
ยอดองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิทยาการ
คำนวณ บนพื้นฐานซอง
อัจฉริยะเกษตรประณีตไปสู่
ครอบครัว ชุมชน และ            
การประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
8 อำเภอ 
เชิงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ
อัจฉริยะเกษตรประณีตใน
โรงเรียน Science 
Technology Innovation  
(STI) : Smart Intensive 
Farming 
 

3) ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
2) ร้อยละของผู้เรียนมี
สมรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 (8C) 
 
3) ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
(วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

20,000.- 3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

12 โครงการรักษ์ภาษาไทย  
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   
กิจกรรมที ่1 การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
กิจกรรมที ่2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านผ่านห้องสมุดมีชีวิต” 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาไทย
ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
2. เพื่อพัฒนาการอ่านการ
เ ข ี ย น ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที ่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 3 ให้อ่าน
ออกเข ียนได้  อ ่านคล ่อง
เขียนคล่อง มีสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูง 
3.  เพ ื ่ อ เสร ิมสร ้ างภาคี
เครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัย
ร ักการอ่านของ  นักเร ียน
และพัฒนาห้องสมุดอย่าง
ยั่งยืน 
4 เพื ่อส ่งเสร ิมการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการ
ส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย 
 

1.  เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ได ้ร ับส ่งเสร ิมและพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาไทย 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
ม ัธยมศึกษาปีท ี ่  3 ได ้รับ
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 
อ ่านคล ่องเข ียนคล ่อง มี
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
3 . ร ้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
สถานศ ึ กษ า ได ้ ร ั บ ก า ร
ส่งเสริมจากภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการส่งเสริม
น ิ ส ั ย ร ั ก ก า ร อ ่ า น ข อ ง 
นักเรียนและพัฒนาห้องสมุด
อย่างยั่งยืน 
4 .  ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ได้รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการส่งเสริมและ

1) ร้อยละ 88 ของ
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรอยู่ใน ระดับ
ดีขึ้นไป 
 
2) ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของผู้เรียนอ่านออก 
เขียนได้ และคิดเลข
เป็น (3R) 
 
3) ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีสมรรถนะ
และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 (8C) 
 
 
 

40,000.- 3 12   1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

พัฒนาการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย 
2 เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่ 1 – 3 ได้ร ับส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาไทย 
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ได้รับพัฒนาการอ่านออก 
เข ียนได ้ อ ่านคล่องเข ียน
คล่อง มีสมรรถนะการอ่าน
ขั้นสูง อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
3.สถานศึกษาทุกแห่งได้รับ
ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม จ า ก ภ า คี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ 
นักเรียนและพัฒนาห้องสมุด
อย่างยั่งยืน 
4. สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการส่งเสริม
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

และพัฒนาการอ ่าน การ
เขียนภาษาไทย 
 

13 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   
กิจกรรมที่ 1 การทบทวนการ
จัดทำหน่วยบูรณาการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก 

1. เ พ ื ่ อ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห้
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
จ ัดทำหน่วยบ ูรณาการที่
สอดคล ้ องก ับหล ั กส ูตร
สถานศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิด
ชู ครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่มี
วิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ ในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning 
3. เพื ่อนิเทศ ติดตาม และ
ประ เม ิ นผลการจ ั ด ก าร
เ ร ี ย น ร ู ้ เ ช ิ ง ร ุ ก  Active 
Learning ของสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่ง 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร ้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
ได้รับการส่งเสริมการจัดทำ
หน่วยบูรณาการที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  ร ้ อยละ 90 ของครู  
ผู ้บริหารได้รับการส่งเสริม 
ยกย่อง เช ิดชู โรงเร ีย ใน   
การจ ัดการเร ียนร ู ้ เช ิงรุก 
Active Learning 
3. ร ้ อ ยล ะ   100  ขอ ง
สถานศึกษาได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ของสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่ง 
เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 88 ของ
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรอยู่ใน ระดับ
ดีขึ้นไป 
2) ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของผู้เรียนอ่านออก 
เขียนได้ และคิดเลข
เป็น (3R) 
3) ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีสมรรถนะ
และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 (8C) 
 
4) ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่สามารถ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 

40,000.- 3 12   1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่ง ได้รับการส่งเสริมการ
จ ัดทำหน่วยบ ูรณาการที่
สอดคล ้ องก ับหล ั กส ูตร
สถานศึกษา 
2. ครู ผู ้บริหารได้ร ับการ
ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู โรง
เรีย ใน   การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning 
3. สถานศึกษาได ้ร ับการ
น ิ เ ท ศ  ต ิ ด ต า ม  แ ล ะ
ประ เม ิ นผลการจ ั ด ก าร
เ ร ี ย น ร ู ้ เ ช ิ ง ร ุ ก  Active 
Learning ของสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่ง 
 
 

5) ร้อยละของ
สถานศึกษาที่มี
หลักสูตรสถานศึกษา
และหน่วยบูรณาการ
เชื่อมโยงการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน 
6) รอ้ยละของ
สถานศึกษาท่ีมี
หลักสูตรสถานศึกษา
ยึดหยุ่นตอบสนองต่อ
ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 

14 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ให้เป็นห้องเรียน 
กิจกรรมที่ 1 การประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห์ และ
จัดทำแนวทางการดำเนินงาน 

1. เพื่อสร้างหน่วยการ
เรียนรู้การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
ในท้องถิ่นให้เป็นห้องเรียน 
(ต้นแบบ) ตามแนวทาง 

1. เชิงปรมิาณ 
1.1 ศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 
คน 

1)ร้อยละของผู้เรียนมี
สมรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 (8C) 

24,500.- 3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

กิจกรรมที ่2 ประชุม
ปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และสร้างหน่วยการ
เรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นให้เป็นห้องเรียน 
กิจกรรมที ่3 ทดลองใช้ 
หน่วยการเรียนรู้ 
กิจกรรมที ่4 นิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผล 
 กิจกรรมที่ 5 ถอดบทเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ
ผลงาน 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ที่
สอดคล้องกับนโยบาย
เร่งด่วน (Quick Policy) 
2565 ข้อที่ 2 
ประวัติศาสตร์ หน้าที่
พลเมือง คุณธรรม 
จริยธรรม  
ข้อที่ 5 การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การใช้
หน่วยการเรียนรู้การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้
เป็นห้องเรียน ตามแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
3. เพ่ือใช้เป็นหน่วยการ
เรียนรู้ตัวอย่าง (ต้นแบบ) 
สำหรับโรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน 

1.2 ครู จากโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10
โรงเรียน โรงเรียนละ  
2 คน 
1.3 หน่วยการเรียนรู้การ
พัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เป็น
ห้องเรียน (ต้นแบบ) ตามแนว 
ทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) (ต้นแบบ)  
จำนวน 10 หน่วยการเรียนรู ้
2. เชิงคุณภาพ 
2.1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
มีหน่วยการเรียนรู้การ
พัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
ให้เป็นห้องเรียน (ต้นแบบ)  
ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) (ต้นแบบ) 
โรงเรียนละ 1 หน่วยการ
เรียนรู้ จำนวน 10 โรงเรียน  

2)ระดับความสำเร็จ
ของการแก้ไขปัญหา
ภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
3)ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมี
หลักสูตรสถานศึกษา
และหน่วยบูรณา
การเชชื่อมโยงการ
พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน 
4) ระดับความสำเร็จ
ของการส่งเสริมการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
หน้าที่พลเมือง 
คุณธรรม จริยธรรม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

รวม 10 หน่วยการเรียนรู ้
2.2 โรงเรียนได้รับการ
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล คุณภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องจากการ 
ใช้หน่วยการเรียนรู้ต้นแบบ 
๒.๓ ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และเชิงปฏิบัติสู่
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจน 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ ที่ 3 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน     
15 โครงการงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 70 ปี
การศึกษา 2565 
กิจกรรมที่ 1 จัดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
70 ปีการศึกษา 2565 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนได้นำผลงานที่
เกิดจากการจัดการศึกษามา
เผยแพร่สู่สาธารณชน ให้ได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนปกติและเด็กพิเศษ
เรียนรวมได้แสดงออกด้าน

เชิงปริมาณ  
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
1 ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียนระดับภาค 
จำนวน 564 คน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของรายการที่
แข่งขันรวมทุกสังกัด  

1) ร้อยละของผู้เรียน
มีสมรรถนะและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 (8C) 
2)ร้อยละของผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 
(วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

300,000.- 3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

นักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 
2565 ระดับชาติ 

ศักยภาพและความสามารถ
พิเศษในแต่ละด้าน 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
และประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

2. โรงเรียนจำนวน 118โรง 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ได้ร่วม
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนในระดับกลุ่ม
โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับชาติ 
(โดยจัดงานระดับชาติใน 4 
ภูมิภาค) เพ่ือเป็นตัวแทนเขต
พ้ืนที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม 
ใน 4 ภูมิภาค (กลางและ
ภาคตะวันออก) 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนปกติและนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประถมศึกษาในทุกระดับได้
แสดงออกซ่ึงความรู้ 

ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี กีฬา) 
3) จำนวนรางวัลของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติตั้งแต่ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

ความสามารถเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

16 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรม
หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรอง
คนพิการทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำคู่มือ
การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจ การจัดการศึกษา
ศึกษาพิเศษ 
2. เพื่อให้ครู และบุคลากร
ทางการศ ึกษา ม ีความรู้
ความเข้าใจ มีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้สำหรับ
เด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พ ิ เ ศ ษ แ ล ะ เ ด ็ ก ท ี ่ มี
ความสามารถพิเศษ 
3.  เพ ื ่อให ้ เด ็กท ี ่ม ีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษและ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่า
เทียมกันในการพัฒนาการ
เร ียนรู ้ตามศักยภาพ ของ
ผู้เรียน 
4.  เ พ ื ่ อ ส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ
สนับสนุนการนิเทศ กำกับ 

เชิงปริมาณ 
1. ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
ผ ู ้บริหารสถาน ม ีความรู้
ความเข ้าใจ การจ ัดการ
ศึกษาพิเศษ 
2. ร ้อยละ 100 ของครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
ม ีความร ู ้ ความเข ้ า ใจ มี
ความสามารถ ในการจัดการ
เรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษและ
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
3. ร้อยละ 100 ของเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ
และเด็กที ่มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับสิทธิและโอกาส
ท ี ่ เ ท ่ า เ ท ี ย มก ั น ในก า ร
พ ัฒนาการ เ ร ี ยนร ู ้ ต า ม
ศักยภาพ ของผู้เรียน 

1) ร้อยละของเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กพิการ 
ที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 
 
2) ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

50,000.- 4 17 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

ติดตามการดำเนินงาน การ
จ ั ดการศ ึ กษาพ ิ เ ศษกั บ
เครือข่ายอ่ืน ๆ  
 

4.  ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
สถานศ ึ กษ า ได ้ ร ั บ ก า ร
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
นิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเน ินงาน การจ ัดการ
ศึกษาพิเศษกับเคร ือข ่าย
อ่ืนๆ  
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู ้บริหารสถานศึกษา มี
ความร ู ้ความเข ้าใจ การ
จัดการศึกษาพิเศษ 
2. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน มีความรู้ความ
เข้าใจ มีความสามารถ ใน
การจัดการเร ียนร ู ้สำหรับ
เด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พ ิ เ ศ ษ แ ล ะ เ ด ็ ก ท ี ่ มี
ความสามารถพิเศษ 
3. เด ็กที ่ม ีความต้องการ
จำเป็นพิเศษและเด ็กที ่มี
ความสามารถพิเศษทุกคน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่า
เทียมกันในการพัฒนาการ
เร ียนรู ้ตามศักยภาพ ของ
ผู้เรียน 
4. สถานศึกษาได ้ร ับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
นิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเน ินงาน การจ ัดการ
ศึกษาพิเศษกับเคร ือข ่าย
อ่ืนๆ 
 

17 โครงการเพิ่มและสร้างโอกาส
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้เข้าถึงบริการและการศึกษา
ที่มีคุณภาพ และแก้ไขปัญหา
นักเรียนที่มีแนวโน้มออก
กลางคันและนักเรียนที่ออก
กลางคัน ให้เข้าเรียนในระบบ
และนอกระบบ“พาน้อง
กลับมาเรียน” 

1. เ พ ื ่ อ จ ั ด ท ำ ข ้ อ มู ล
ประชากรวัยเรียน ตาม ทร.
14 เด็กก่อนประถมศึกษา 
ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า  แ ล ะ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน
เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบ ั งค ั บ ใน เขตพ ื ้ นที่
บ ร ิ ก า ร ร ะด ั บ ช ั ้ น ก ่ อ น
ประถมศึกษา ,ระดับชั้นป.1 
และระด ับช ั ้นม.1(ขยาย
โอกาสทางการศึกษา)  

1. เชิงปริมาณ 
1. ประชากรวัยเรียนชั้นก่อน
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
ของสถานศึกษาได้เข้าเรียน 
ในชั้นประถมก่อนศึกษา  
ร้อยละ 80 
 2. ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
ในเขตพ้ืนที่บริการของสถาน 
ศึกษาได้เข้าเรียนในชั้น ป.1 
ร้อยละ 100 

1)ร้อยละของเด็กออก
กลางคัน เด็กตกหล่น 
กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา หรือได้รับ
การศึกษาด้วย 
รูปแบบที่เหมาะสม 
2)ร้อยละของ
ประชากรวัยเรียนที่มี
อายุถึงเกณฑ์
การศึกษาในเขตพ้ืนที่
บริการของ

22,000.- 4 17   2   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

กิจกรรมที่ 1 สำมะโนประชากร
วัยเรียนและการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2566 
1.1 สำรวจ/จัดทำข้อมูลสำมะ
โนประชากรวัยเรียนในสังกัด
เขตพื้นที่บริการที่รับผิดชอบ(8  
อำเภอ) 
1.2 สำรวจ/จ ัดทำ/จ ัด เก็บ
ข้อมูลนักเรียนที ่คาดว่าจะจบ
ชั้น อนุบาล ๒ ชั้น ป.๖ และชั้น 
ม.๓ 
1.3 แต่งตั้งคณะทำงาน สำมะ
โนประชากรวัยเรียนชั้นอนุบาล 
๑ ชั้น ป.๑ , ชั้น ม. ๑ เพื่อให้
โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นข้อมูล 
สำหรับ สำรวจ ตรวจสอบ รับ
ส ม ั ค ร  ร า ย ง า น  ต ิ ด ต า ม
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่
บริการเข้าเรียน 
1.4 จัดทำแผนการรับนักเรียน     
1.5 ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การเพิ่มอัตราการเข้าเรียน
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
,ป.1  และ ม. 1 
(ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
3.  เพื ่อส่งเสริม สนับสนุน 
ให้นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 
3 , 
ชั้น ป..6 และชั้นม. 3 เรียน
ต่อชั้น ป.1 ,ชั้น ม. 1 และ 
ชั้นม. 4  สายสามัญและและ
สายอาชีพตามศักยภาพและ
ตามความเหมาะสม  
4.  เพื่อจัดทำข้อมูลเด็กตก
หล่น ,เด็กออกกลางคัน เด็ก
ที่มีแนวโน้มออกกลางคัน  
5.  เพื ่อลดอัตราเด็กออก
กลางคันและนำเด็กตกหล่น 
และเด็กออกกลางคัน เข้า
เรียนต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 
0.02 ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) 

๓. ผู้เรียนชั้น ป. ๖  ที่จบหลักสูตร
ได้ศึกษาต่อในชั้น ม.1 ร้อยละ 
100 
4. ผู้เรียนชั้น ม. 3  
ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อใน
ชั้นม. 4 หรือเทียบเท่าร้อย
ละ 90 ขึ้นไป  
 5. อัตราการออกกลางคัน
ของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาไม่มีหรือลดลง 
ร้อยละ 0.02 
2. เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียน
เพ่ิมข้ึน/เข้าเรียนครบทุกคน
และเข้าเรียนต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ เช่น
(1.๑) ชั้นก่อนประถมศึกษา
(1.๒) ชั้น ป. ๑ 
(1.๓) ชั้น ม. ๑  
(1.๔) ช ั ้น ม. ๔ หรือสาย
อาชีพหรือเทียบเท่า 

สถานศึกษา                   
ได้เข้าเรียนในชั้น ป.1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 
1.6 ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักเรียนด้วยสื่อต่างๆ 
และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
การรับนักเรียน 
1.7 รายงานการรับนักเร ียน
ตามระบบโปรแกรมการรับ
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
1.8 กำกับ ติดตามการเข้าเรียน 
ของประชากรวัยเรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดทำ
เครื่องมือให้สถานศึกษา 
สำมะโนการเข้าเรียนของเด็กใน
เขตบริการดังนี้ 
    - การเข้าเรียนชั้นอนุบาล  
    - การเข้าเรียนชั้น ป.๑ ของ
เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน 
    - การเรียนต่อชั้น ม.๑ ของ
นักเรียนที่จบชั้น ป.๖ 

สพฐ. และจากกองทุนเพ่ือ
ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ท า ง
การศกึษา (กสศ.)  
 6. ก ำก ั บ  ต ิ ดตามการ
ดำเน ินการร ับน ักเร ียน  ปี
การศึกษา 2565  และกำกับ
ติดตามเด็กตกหล่น ,เด็กออก
กล า งค ั น  แล ะ เ ด ็ กท ี ่ มี
แนวโน้มว่าจะออกกลางคัน 
ให ้กล ับมาเร ียนต่อจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ๒. สามารถนำผู ้เรียน ตก
หล่น ออกกลางคัน หรือที่มี
แนวโน้มออกกลางคัน กลับ
เข้ามาศึกษาต่อในระบบและ
นอกระบบจนจบการศึกษา
ภาคบังคับหรือการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ตามนโยบาย  
“พาน้องกลับมาเรียน”  
 3.  อัตราการออกกลางคัน
ของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาไม่มีหรือลดลง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

    - การเรียนต่อชัน้ม.ปลาย/สาย 
อาชีพของนักเรียนที่จบชั้น ม.๓  
กิจกรรมที่ 2 “พาน้องกลับมา
เรียน” 
2.1 ตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม 
เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันเพ่ือนำเข้าสู่ระบบ
การศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม คือ 
DMC และ กสศ 
2.2 ออกแบบตารางการ
ติดตามเด็กตกหล่นและออก
กลางคัน ส่งให้สถานศึกษาใน
สังกัดเพ่ือลงพื้นที่ติดตาม 
2.3 สถานศึกษาตรวจสอบ 
ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่นและ
ออกกลางคันรายงาน สพป.
สระบุรี เขต 1 
2.4 ร่วมกับโรงเรียนลงพื้นที่
เพ่ือติดตามเด็กตกหล่นและ
ออกกลางคัน ตามข้อมูล DMC 
และ กสศ   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

2.5 จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนที่
หลุดจากระบบรายบุคคล โดย
การทำหนังสือแจ้งโรงเรียนใน
สังกัด เกี่ยวกับข้อมูล การค้นหา 
ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน ตามที่มีรายชื่อทั้ง 2 
กลุ่ม DMC และ กสศ   
2.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานติดตามค้นหาเด็ก
ตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
ให้กลับสู่ระบบการศึกษาตาม
โครงการ“พาน้องกลับมาเรียน” 
2.7 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานระดับสถานศึกษา 

18 โครงขับเคลื่อนแผนการจัด
การศึกษางานแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและแนะแนว
อาชีพสู่การมีงานทำ ประจำปี
การศึกษา 2565 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการ
และเสนออนุมัติ 

1. เพื่อแนะแนวนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ให้มีความรู้

เชิงปริมาณ 
1. ครูแนะแนวโรงเรียนที่
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและเจ้าหน้าที่  
จำนวน 30 คน 

ร้อยละของผู้เรียนมี
สมรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 (8C) 

30,000.- 3 12 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

กิจกรรมที่ 2 ประสานวิทยากร 
กิจกรรมที่ 3 แจ้งสถานศึกษา
เพ่ือจัดส่งครูแนะแนวและ
นักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมฯ 
กิจกรรมที่ 4 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการอบรม
ครูแนะแนวและนักเรียนแกน
นำเข้าร่วมอบรมฯ 
กิจกรรมที่ 6 ประเมิน/สรุปผล 
และรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 

ความเข้าใจเรื่องอาชีพและ
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา                    
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ก่อนสำเร็จ
การศึกษาและเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

2. นักเรียนแกนนำระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 
14 โรงเรียน รวม 70 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีแผนการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เ ร ื ่ อ งอาช ีพ  ก ่ อน เข ้ าสู่
ตลาดแรงงาน ครบทุกแห่ง 
2. ครู และนักเรียน มีความรู้
ความเข้าใจการแนะแนวอาชีพ
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3. สถานศึกษามี
กระบวนการแนะแนวอาชีพ
ที่มีประสิทธิภาพ ทุกแห่ง 
4. สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 สามารถ
ดำเนินงานการขับเคลื่อน
การมีงานทำของนักเรียนที่
จะจบการศึกษาชั้น
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถรู้
ความต้องการของเด็กว่าจะ
ไปประกอบอาชีพใดบ้าง
และศึกษาต่อที่ตรงกับ
ความสามารถของตัวเอง 
 

19 โครงการสนับสนุนและติดตาม
การดำเนินงานของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ภายใต้ชุดโครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไข 
กิจกรรมที่ 1 สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน
ของโครงการ  
1. แจ้ง/ประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ติดตามการดำเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข 
ดำเนินการตามขั้นตอนได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
2. เพื่อติดตามกระบวนการ
คัดกรอง รับรอง ตรวจสอบ
ข้อมูล และการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
 

1.เชิงปริมาณ 
1.1 โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน ........... แห่ง ที่ได้รับ
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอ
ภาค)  
1.2 ครูผู้รับผิดชอบการ
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอ
ภาค) จำนวน ........ คน  
2.เชิงคุณภาพ 
๒.๑ สถานศึกษาที่ขอรับเงิน
อ ุ ดหน ุนแบบม ี เ ง ื ่ อน ไข
(น ักเร ียนท ุนเสมอภาค) 
ดำเน ินงานตามข ั ้ นตอน
กระบวนการดำเนินงานของ

ร้อยละของเด็กออก
กลางคัน เด็กตกหล่น 
กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา หรือได้รับ
การศึกษาด้วย 
รูปแบบที่เหมาะสม 
  

๑5,000.- ๔ 17 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

2. ประสานติดต่อ/ครู
ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินงานตาม
ปฏิทินและหนังสือสั่งการ 
3. ติดตามและสนับสนุนการ
ดำเนินงาน  
5. สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการลงพ้ืนที่ นิเทศ 
ติดตามและสนับสนุนการ
ดำเนินงานการจัดสรรเงิน
อุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของ
สถานศึกษา  
1. แจ้งคณะกรรมการประชุม 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. กำหนดแผนการลงพื้นที่ 
กิจกรรมที่ ๓ ลงพื้นที่ นิเทศ 
ติดตามและสนับสนุนการ
ดำเนินงานการจัดสรรเงิน
อุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของ
สถานศึกษา  
1. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด 

โครงการการจ ัดสรรเงิน
อุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
๒.๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
ในกา รด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ั ด ก ร อ ง 
ร ับรอง ตรวจสอบข ้อมูล 
และการใช ้จ ่ ายเ ง ินของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
๒.๓ โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การนิเทศ/ติดตาม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามผลการดำเนินงาน  ของ
สถานศึกษา 
3. ติดตาม ตามแผนปฏิบัติการ 
4. สรุปรายงานผลการติดตาม
ผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 
 

 กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ     
20 โครงการสร้างความปลอดภัย

ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
จากภัยทุกรูปแบบ 
กิจกรรม  
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและการเฝ้า
ระวังความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ 
การเฝ้าระวังความปลอดภัย
ในสถานที่ราชการและ
ความสามารถด้านการ
ป้องกันและระงับเหตุ ให้แก่
บุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1  
 

1.เชิงปริมาณ 
บุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1  จำนวน 58 
คน 
2.เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1  มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการเฝ้าระวังความ

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบจาก
การปฏิบัติราชการ 

22,000.- 3 13 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

ปลอดภัยสถานที่ราชการได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
2.  บุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
มีความรู้ ความสามารถด้าน
การป้องกันภัยและการใช้
เครื่องมือในการระงับเหตุ
เพ่ิมข้ึน 
 

21 โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจำปี 2566 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรม
พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มเฝ้าระวัง   
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด (สำหรับ
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 

2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง 
2.2 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การขับเคลื่อนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
(นิเทศ/ติดตาม) 

1.เชิงปริมาณ 
1.1 โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 118 แห่ง  
1.2 โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา จำนวน 14 
แห่ง 
1.3 นักเรียนในสังกัดทุกคน 
2.เชิงคุณภาพ 
๒ .๑  โ ร ง เ ร ี ยน ในส ั งกั ด
ดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้เป็นไป
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์    

1) ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (๘C) 
 
2) รอ้ยละของผู้เรียน
ที่มีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ และทุก
ประเภท 

25,000.- 1 1 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
สนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
(นิเทศ/ติดตาม) 
 
 

 
 

ได ้อย ่ าง เข ้มแข ็ ง  และมี
ประสิทธิภาพ 
๒.๒ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึง
ภัยอันตราย และความเสี่ยง           
ต่อยาเสพติด สามารถ
ปฏิบัติตน โดยใช้ทักษะใน
การป้องกันยาเสพติด 
ตระหนักถึงโทษ และ
ผลกระทบของ     ยาเสพ
ติด มีอุดมการณ์ และเจตคติ
ที่ดีในการแสวงหาและให้
ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไข ปัญหายา
เสพติดเพ่ือให้ตนเองและ
เพ่ือนนักเรียน ครอบครัว 
สังคม อยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข                                                                   
๒.๓ โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การนิเทศ/ติดตาม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

22 โครงการการขับเคลื่อนระบบ
การดูแลช่วยเหลือ และ
คุ้มครองนักเรียน ประจำปี 
2566 
กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ออกตรวจ
ปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติด 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
กิจกรรมที่ ๔ การคัดเลือก
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน ประจำปี 2566 
 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
ใ น ส ั ง ก ั ด เ ข ้ า ร ่ ว ม ก า ร
ประกวดและรับรางวัล และ
มีการดูแลช ่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน อย่างเป็น
ระบบ 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
ในส ังก ัดดำเน ินงานตาม
ระบบการด ูแลช ่วยเหลือ
นักเรียน  
2.3 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
ในสังกัดดำเนินงานความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
2.4 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
ในสังกัดมีแนวทางการสร้าง
ภูมิคุ ้มกันทางสังคม ให้กับ
นักเรียน 
2.5 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
ในสังกัดดำเนินงานด้านการ
ส ่ ง เสร ิมความประพฤติ
นักเรียนให้ครบทุกด้าน 

1.เชิงปริมาณ 
1.1 โรงเรียนในสังกัดมีการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน อย่างเป็นระบบ 
จำนวน 118 แห่ง 
1.2 โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1.3 โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินงานความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
1.4 โรงเรียนในสังกัดมีแนว
ทางการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม ให้กับนักเรียน       
1.5 โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินงานด้านการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ให้
ครบทุกด้าน 
1.6 นักเรียนในสังกัดได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนใน
การสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและ

1) ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (๘C) 
 
2) ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ และทุก
ประเภท 
 
3) จำนวนโรงเรียนที่
เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพิ่มขึ้น 
 
4) ร้อยละของ
โรงเรียนที่จัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความปลอดภัยทุก
รูปแบบ 

30,000.- 4 17 2 



 

   
หน้า | 91 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

2.๖ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและ
ภ ั ยค ุ กคามแบบใหม ่ทุก
รูปแบบ ให้กับนักเรียนใน
สังกัด 
 
 

ภัยคุกคามแบบใหม่ทุก
รูปแบบ 
  
2.เชิงคุณภาพ 
๒.1 นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้าน
๒.๒ โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การพัฒนาการดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน  
๒.๓ คร ูและน ักเร ียนใน
สังกัดได้รับความปลอดภัย
ทุกคน 
๒.๔ ครูและนักเรียนใน
สังกัดมีภูมิคุ้มกัน พร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ทุก
รูปแบบ เช่น ภัยยาเสพติด 
ภัยความรุนแรง เช่น Bully 
ภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ โรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
เช่น COVID-19 ฝุ่น PM 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

2.5 การค้ามนุษย์ การ
คุกคาม  ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อาชญากรรมไซ
เบอร์ ทุกคน 
2.5  เจ ้าหน ้าท ี ่ส ่งเสริม
ความประพฤต ิน ัก เร ี ยน
นักศึกษา (พสน.) เฝ้าระวัง 
ป้องกัน จัดทำแผนหาแนว
ทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ไม่เหมาะสมทุกด้าน สนธิ
กำล ั งร ่ วมออกตรวจกับ
หน่วยงานอื่น ๆ    
 

23 โครงการพัฒนาครูนักจิตวิทยา
ประจําโรงเรียนในสังกัด เพื่อ
พิทักษ์สิทธิเด็กและความ
ปลอดภัยของนักเรียนประจําปี 
2566 
กิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการ

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ครูนักจิตวิทยาประจำ
โรงเรียน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบละลายพฤติกรรม  
2. เพื่อสร้างเสริมทัศนคติที่
ดีให้เด็กกลับสู่ห้องเรียนด้วย
ความพร้อมทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

1.เชิงปริมาณ 
ครูนักจิตวิทยาประจำ
โรงเรียน สังกัด สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
จำนวน ๑๑8 โรงเรียน รวม
ทั้งสิ้น ๑๑8 คน 
 
2.เชิงคุณภาพ 

๑) ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ และทุก
ประเภท 
 
๒) ร้อยละของ
โรงเรียนที่จัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมี

30,000 4 17 
 

2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

เรียนรู้ครูนักจิตวิทยาสู่
ห้องเรียนแห่งความสุข 
 
 

 
 
 

1. ครูนักจิตวิทยาประจำ
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเกี่ยวกับหลักการในการ
จัดการเรียนรู้ 
2. ครูนักจิตวิทยาประจำ
โรงเรียนมีคุณลักษณะที่ดีใน
การให้คำปรึกษา และ
สามารถออกแบบกิจกรรมการ
พัฒนาอารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาแก่เด็กนักเรียนได้ 
 

ความปลอดภัยจากภัย
ทุกรูปแบบ 

24 โครงการจัดอบรมระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย  
(MOE Safety Center) 
กิจกรรมที่ 1 แจ้งสถานศึกษา
ส่งครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการดังกล่าว 
กิจกรรมที่ 2 ประสานติดต่อ/
ประชุมวิทยากร เพ่ือจัดทำ
หลักสูตรการประชุมจัดทำคำสั่ง 
เพ่ือมอบหมายภารกิจ 

๑  เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถความเข้าระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย 
(MOE Safety Center) ได ้
๒  เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมอบรม
ดำเนินการตามระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย 
(MOE Safety Center) 
อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ   
๓  เพื่อพัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาในการให้ความ

1.เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้ดูแลระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย (MOE 
Safety Center) ใน
สถานศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ จำนวน ๑๑
8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๑8 
คน 

๑) ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ และทุก
ประเภท 
 
๒) ร้อยละของ
โรงเรียนที่จัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความปลอดภัยจากภัย
ทุกรูปแบบ 

7,000.- 3 13 
 

2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมครู
ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการอบรม
ตามหลักสูตร 
กิจกรรมที ่5 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ช่วยเหลือนักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา ได้
อย่างรวดเร็ว รอบคอบและ
มีประสิทธิภาพ 
๔  เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถนำไปขยายผลต่อใน
สถานศึกษาได้ 
 

2. คณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน 
2.เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้ดูแลระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย (MOE 
Safety Center) ใน
สถานศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ สามารถเข้า
ระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย (MOE Safety 
Center) ได ้
2. ครูผู้เข้าร่วมอบรม
ดำเนินการตามระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย 
(MOE Safety Center) 
อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ 
3. สถานศึกษาพัฒนา 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาใน
การให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนและบุคลากร ใน
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

สถานศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว 
รอบคอบและมีประสทิธิภาพ 
4. ครูผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถนำไปขยายผลต่อใน
สถานศึกษาได้ 

 กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง     
25 โครงการอบรมการดำเนินการ

ทางวินัยและพัฒนาความรู้
ด้านปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะทำงานวางแผนหลักสูตร
การอบรมและจัดเตรียม/ทำ
เอกสาร 
กิจกรรมที่ ๒ อบรมและพัฒนา 
ความรู้ด้านวินัยและกฎหมาย
เกี่ยวกับปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

1.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาเก่ียวกับการ
ดำเนินการทางวินัย 
2.เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้มีจิตสำนึกเห็น
คุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยและการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

1. เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ๑๑๘ 
คน เข้ารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการดำเนินการทาง
วินัยของผู้บริหาร
สถานศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่าน
การอบรมสามารถ
ดำเนินการทางวินัยได้อย่าง
ถูกต้องและมีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมาย มาตรการ
และแนวทางป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เกินร้อยละ 
0.2 ของบุคลากร 

๒๕,๗๐๐.- 6 21 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

26 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
1.1 ประชุมวางแผน            
การดำเนินงาน 
๑.๒  ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการ 
๑.๓ คณะกรรมการและผู้อยู่
ระหว่างการประเมินสัมฤทธิผล
ฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
1.4 คณะกรรมการ                
ที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการให้
คำปรึกษา/แนะนำ และ
ประเมินสัมฤทธิผลฯ 
1.5 รายงานผลผู้ผ่านการ
ประเมินสัมฤทธิผล 
1.6 มอบเกียรติบัตร 
1.7 สรุปผลการดำเนินงาน 

1.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มี
ความรู้ ความสามารถทัน
การเปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน 
และกันนำไปสู่การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียน มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ เป็นแบบอย่างได้
และมีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 
๔. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.เชิงปริมาณ 
๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน ๒๘ คน  ได้รับการ
พัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ 
นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๒ ครูผู้ช่วย จำนวน ๑๐๐ 
คน  ได้รับการพัฒนามี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ การ
จัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การ
มีส่วนร่วมการพัฒนาใน
สถานศึกษาและชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาการ มีทักษะ
ในการใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑) ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ 
ID PLAN 
 
๒) จำนวนรางวัลของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติตั้งแต่ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป 

๑๗๐,๐๐๐.- ๓ ๑๑ ๑ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูผู้ช่วยสู่
ครูมืออาชีพ 
๒.๑ ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 
๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดำเนินงาน 
๒.3 มอบเกียรติผู้ผ่านการ
พัฒนา 
2.4  สรุปผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที ่3 พัฒนาบุคลากร
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
๓.๑  ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 
๓.๒ ศึกษาดูงานสำนักงานเขต
พ้ืนที่ประสบผลสำเร็จในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
๓.๓ สรุปผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน

๕. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษาและ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
สามารถตอบโจทย์การ
พัฒนาการศึกษาได้ 

๑.๓ ผู้เข้าร่วมพัฒนาจำนวน 
๒๗ คน  มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สามารถนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๔ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน ๕๐ คน มีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง 
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
๑.๕ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน ๒๐๐ คน ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญ
กำลังใจ มีผลงานดีเด่นเป็น
แบบอย่างได้ และมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 
๔.๑ วางแผนการดำเนินงาน 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
๔.๓ จัดทำวีดีทัศน์ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
๔.๔  จัดนิทรรศการ และ
เผยแพร่ผลงาน 
๔.๕  จัดทำเอกสารสารสนเทศ 
๔.๖ สรุปผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๕ ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๕.๑ วางแผนการดำเนินงาน  
๕.๒ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น
ประเภทต่าง ๆ 
๕.๓ มอบเกียรติบัตร               
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ผ่าน                    
การคัดเลือก 
๕.๔  สรุปผลการดำเนินงาน 

2. เชิงคุณภาพ 
   ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา          
มีความรู้ ความสามารถ            
ได้พัฒนาตนเองตามความ
ต้องการทันการเปลี่ยนแปลง 
นำไปสู่กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณภาพ 
ครูมีขวัญกำลังใจ มีผลงาน
ดีเด่นเป็นแบบอย่างได้                     
มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
และมีข้อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต้อง  นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

27 โครงการพัฒนางานและระบบ
การบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล 
1. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  จำนวน  16 
ครั้ง    
2. ค่าจัดทำเอกสาร
ประกอบการประชุม 
กิจกรรมที่ 2 การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่งครูผู้สอน 
1. ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนดำเนินการรับสมัคร
และคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
2. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการสอน 
3. รับสมัคร 

1) เพ่ือพัฒนางานด้านการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
แก่ทางราชการ 
2) เพ่ือสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่งครูผู้สอน ที่มีความรู้
ความสามารถตามสาขา
วิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ
และขาดแคลน โดยยึดระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาค 
ความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 
3) เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจใน
การทำงานให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทาน  
เกิดความเป็นสิริมงคล เกิด
ความเป็นสิริมงคล ความ

1. เชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางกากรศึกษาใน
สังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
มีความพึงพอใจในระบบ
บริหารงานบุคคลของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 
2. สถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายทุกแห่งได้รับ
การบรรจุพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอนครบถ้วน
ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร 
3. ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา เข้า
ร่วมพิธีรับเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ จำนวนตามที่
ได้รับจัดสรร 
 
 

1) ร้อยละอัตรากำลัง
บุคลากรครบตาม
กรอบ/เกณฑ์ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
โรงเรียนลดลง 
 
2) ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการ
ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000.- 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

4. ประชุมคณะกรรมการก่อน
สอบ 
5. สอบข้อเรียนและสอบ
สัมภาษณ์ 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร 
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร 
8. รายงานตัวและจัดทำสัญญา
จ้าง 
กิจกรรมที่  3 การมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
กิจกรรม 
1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
3. จัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
4. รายงานสพฐ. 

ภาคภูมิใจ และดีความชอบ
เป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ
สาธารณชน 

2. เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประสบความสำเร็จในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
2. สถานศึกษามีพนักงาน
ราชการทีจ่้างจากเงิน
งบประมาณ มีความรู้
ความสามารถตรงตามความ
ต้องการและขาดแคลน 
3. พนักงานราชการที่จ้าง
จากเงินงบประมาณ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดี
ต่อการจัดการศึกษาส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 
4. ผู้ที่ได้รับจัดสรร
พระราชทานเครื่องราชอิสริยา 
ภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ร้อยละของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจำ 
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีผลงานเชิง
ประจักษ์ตามกลุ่ม 
เป้าหมาย 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

 กลยุทธ์ ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม     
28 โครงการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
แผนปฏิบัติการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
ปฏิบัติการจัดทำแผนแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาทั้งองค์กร 
กิจกรรมที่ 3 ยกร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-
2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

1. เพ ื ่อจ ัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ
แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ข อ ง
ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ที่
การศึกษาที ่สอดคล้องและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาต ิ  แผนแม ่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผน
ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องในแต่ละ
ระดับ รวมถึงนโยบายการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็นไปตามบริบทพ้ืนที่  
2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใน
การดำเน ินงานให้เก ิดผล
ผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมาย
ท ี ่กำหนด  และใช ้กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาและ

1. เชิงปริมาณ 
1.1สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 
5 ปี พ.ศ.2566-2570 
และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  
1.2 คณะทำงานวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2566-2570 และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
 
  

1.ระดับคุณภาพของ
การบริหารจัดการและ
กระจายอำนาจการ
บริหารและการจัด
การศึกษา โดยใช้กลุ่ม
โรงเรียนเป็นฐาน 
2.ระดับคุณภาพการ
นำเข้าข้อมูลโครงการ
ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 
(EMENSCR) ได้
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบันของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

217,300.- 6 20 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาฯ และแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
กิจกรรมที่ 5 พิจารณา
กลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

โรงเรียน และรองรับการใช้
จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖
6 ตามกรอบงบประมาณที่
สำน ักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรร
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายบูรณา
การความร่วมมือในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบมี
ส่วนร่วม ได้อย่างมีคุณภาพ 
ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียน 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.เชิงคุณภาพ  
2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ มีแผนพัฒนา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 
5 ปี พ.ศ.2566-2570 ที่
สอดคล้องและสนับสนุนการ
ขับเคลื ่อนการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์
ชาต ิ แผนปฏิร ูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนต่าง ๆ 
ที ่เกี ่ยวข้องในแต่ละระดับ 
ร วมถ ึ งน โ ยบ ายก า ร จั ด
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานให้
เป็นไปตามบริบทพื้นที่ และ
ให้โรงเรียนใช้เป็นทิศทางใน
ก า ร พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ
ก า ร ศ ึ ก ษ า  ท ำ ใ ห ้ เ กิ ด
ป ร ะ สิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลต่อ
นักเรียน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 นำแผน 
ปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  
และเป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานให้เกิดผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตามเปา้หมายที่
กำหนด และใช้กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการดำเนิน 
งานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียน 
2.3 คณะกรรมการฯ ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติ
การ และสร้างเครือข่าย
บูรณาการความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แบบมีส่วนร่วม ได้อย่างมี
คุณภาพ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

29 โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรมที่ 1  
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก ปีงบประมาณ  
กิจกรรมที่ 2  
ประชุมสร้างความเข้าใจในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือจัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
– 2570 เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก ให้มีประสิทธิภาพ  
นักเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษา เสมอภาคเท่า
เทียมกัน 
2. เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็ก 
ใช้เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
คุณภาพ ทำให้เกิดการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษา
ร่วมกัน 
3. เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ระดมความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
4. เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็ก 
มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ นำนวัตกรรม
มาใช้ในการบริหารจัดการ  

เชิงปริมาณ 
 - แผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 
77 โรงเรียน       
เชิงคุณภาพ  
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีแผนบริหาร
จัดการ   โรงเรียนขนาดเล็ก 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. โรงเรียนขนาดเล็กมีการ
บริหารจัดการในการใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
3. โรงเรียนขนาดเล็กมีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพหรือเป็น
แบบอย่างที่ดี หรือมี
นวัตกรรม  

ร้อยละของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น   

25,000.- 3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกลุ่มโยบายและ
แผน  
กิจกรรมที่ 1  
การพิจารณาจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 2  
การพิจารณาจัดตั้งและจัดสรร 
งบประมาณ ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
กิจกรรมที่ 3  
ประชุมคณะทำงานจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน ตาม
ตัวชี้วัด นโยบายและจุดเน้น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรมที่ 4  
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. เพ่ือให้การจัดตั้งและ
จัดสรรงบประมาณของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ถูกต้อง 
ยุติธรรม  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้   
2.  เพ่ือให้การรายงานผล
การดำเนินงาน ของ
สำนักงาน   เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  มี
ข้อมูลการรายงานที่
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สามารถนำไป
รายงานผลการดำเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

เชิงปริมาณ 
1. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณปี ๒๕๖7     
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
จำนวน  1  ครั้ง  จำนวน 
20 คน  
2. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณปี ๒๕67 งบ
ลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน  1 ครั้ง  
จำนวน 20 คน 
3. ประชุมคณะทำงาน
จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด 
นโยบาย และจุดเน้น  
ปีงบประมาณ    พ.ศ. 
2566 จำนวน 4 ครั้ง 
จำนวน 20 คน  
4. ประชุมคณะทำงาน
จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน

1. ระดับคุณภาพของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่เป็น
ดิจิทัล 4 ด้าน 
2. ระดับคุณภาพการ
นำเข้าข้อมูลโครงการ
ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) ได้
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบันของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

20,000.- 6 20 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จำนวน 1 ครั้ง 
จำนวน 38 คน   
เชิงคุณภาพ  
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 จัดตั้งและ
จัดสรรงบประมาณ ถูกต้อง 
ยุติธรรม  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้    
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สามารถนำไป
รายงานผลการดำเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

31 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สระบุรี เขต ๑                                   
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา
กระบวนการควบคุมภายในเต็ม
พิกัด 
1.1 จัดประชุมการดำเนินงาน
ควบคุม กำกับติดตาม รายงาน
ผลการควบคุมภายในผ่านระบบ 
Google Meet  
1.2 จัดทำคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติงานควบคุมภายใน  
1.3 ดำเนินการติดตาม 
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
2.1 กิจกรรมประกวดโลโก้               
ช่อง Saraburi 1 channel 
2.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้
และปฏิบัติในการถ่ายทำวีดีโอ
เพ่ือพัฒนางานด้านการสื่อสาร 

1. เพ่ือให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีกรอบและ
แนวทางในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด และมีความเข้าใจ
สามารถจัดทำและจัดส่ง
รายงานได้ถูกต้อง ทันตาม
กำหนดเวลาที่กำหนด 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ระหว่าง
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1และ
สถานศึกษาในสังกัด ให้
สามารถเผยแพร่ผลการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ต่อสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้  และเข้าใจแก่

1. เชิงปริมาณ 
กิจกรรมที่ 1 
1.1    ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
จำนวน 133 ราย 
1.2 คู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติงานควบคุมภายใน 
จำนวน 133 เล่ม 
1.3 โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 118 โรงเรียน และ
กลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 จำนวน 10 
กลุ่ม 
กิจกรรมที่ 2 
2.1 ครูและบุคลากรที่เข้า
ร่วมอบรมเครือข่าว
ประชาสัมพันธ์มีส่วนร่วมใน
การอบรมและพัฒนางาน 
จำนวน 118 คน 
2.2 ผลงานวิดโีอ และ
ผลงานการเขียนข่าวและ

1)ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ
สถานศึกษา 
 
2)ระดับคุณภาพของ
เครือข่ายสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
ระหว่างสำนักงานเขต 

95,000.- 6 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

2.3 กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้เรื่องการเขียนข่าว 
หลักการประชาสัมพันธ์องค์กร 
กิจกรรมที่ 3 จัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่า
ทำงาน ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3.๑ จัดกิจกรรมลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในสำนักงาน 
3.๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สำนักงาน ๕ ส และปรับปรุง     
ภูมิทัศน์                 
3.๓ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้       
เฉลิมพระเกียรติ 

บุคลากรในการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย การจัดการ
ขยะอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และเกิด
ประโยชน์ 
 

รายงานข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียน อย่างน้อย อย่างละ 
1 ผลงาน หลังจากได้รับการ
อบรม 
กิจกรรมที่ 3     
บุคลากรในสพป.สระบุรี 
เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน ๕๘ คน  
 
2. เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 
1.1 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการจัดทำ
รายงานตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

1.2 กลุ่ม/หน่วย 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 และโรงเรียน
สามารถจัดทำและจัดส่ง
รายงานได้ถูกต้อง ทันตาม
เวลาที่กำหนดและมี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 2 
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด ให้
สามารถเผยแพร่ผลการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ต่อสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 3 
 3.1 สพป.สระบุรี เขต ๑          
มีสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน  ที่ดี ภูมิทัศน์สะอาด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

ร่มรื่น   และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3.๒ บุคลากร สพป.สระบุรี   
เขต ๑ มีความรู้ความเข้าใจ          
ในการลดและคัดแยกขยะ      
มูลฝอย การจัดการขยะ         
ที่ถูกต้องเหมาะสม และการ
เลือกซื้อเลือกใช้ภาชนะหรือ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร          
กับสิ่งแวดล้อม   

32 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน  
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์สภาพ/
สถานการณ์คุณภาพของ
โรงเรียนรายโรงเรียน กลุ่ม
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสร้าง
ความเข้าใจ สร้างทีมงาน
คุณภาพ  โดยใช้กลุ่มโรงเรียน

1) เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ
ข้อสรุปผลการประเมิน
ตนเองของโรงเรียนปีการ 
ศึกษา 2565 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2)  เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สูงขึ้น ด้วย
กระบวนการนิเทศภายใน
โดยใช้พื้นที่โรงเรียนและ

1. เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนในสังกัด 118 
แห่ง จัดทำและจัดส่ง
รายงานผลการประเมิน
ตนเองของโรงเรียนปี
การศึกษา 2565 ทันตาม
กำหนดทุกโรงเรียน 
2. โรงเรียนในสังกัด 118 
แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
และตรวจสอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา อย่างน้อย

ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับดีเลิศขึ้น
ไป 

30,000.- 3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

เป็นฐาน (บูรณาการกับกลุ่ม
งานนิเทศภายในฯ) 
กิจกรรมที ่3 นิเทศ ติดตาม 
สะท้อนผลการนิเทศภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและสะท้อนผลการ
นิเทศร่วมกับการทำ PLC 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินคุณภาพ
ภายในและจัดทำรายงาน SAR 
ของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในของโรงเรียน 
(SAR) 
กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ 

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเป็น
ฐาน  
 

ภาคเรียนละ 2 ครั้งต่อ
โรงเรียน 
2.เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนร้อยละ 75 
ของโรงเรียนทั้งหมด มีผล
การประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท้ังระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้คุณภาพระดับ
ดีเลิศขึ้นไป 
2.โรงเรียนได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อยร้อยละ 95 มีผล
การประเมินด้านคุณภาพ
ของเด็ก/ผู้เรียน ด้าน
กระบวนการบริหารและ
จัดการ และด้าน
กระบวนการจัด
ประสบการณ/์การเรียนการ
สอน ได้คุณภาพระดับดีขึ้น
ไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

33 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ  
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมพัฒนา
ผู้บริหาร และครูผู้สอนปฐมวัย 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง 
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กแห่งชาต ิ
กิจกรรมที่ ๒  จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพฒันาครูผู้สอนในการ
จัดทำแนวทางการจัด
ประสบการณ์เพื่อลดภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ของปฐมวัยและ
เสริมสร้างพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน 
กิจกรรมที่ ๓  ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 
๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

๑. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
๒. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอน
ปฐมวัยในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่
เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน ของเด็กปฐมวัย 
๓. เพ่ือประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

1. เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนปฐมวัย และเด็ก
ปฐมวัยจากสถานศึกษาทุก
แห่งในสังกัดที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย  
 
2.เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัย ดำเนินการ
ประเมินและพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย ให้
นำไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน 
ได้  
2. ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด 
ได้รับการพัฒนาด้านการจัด
ประสบการณ์ที่เสริมสร้างการ
พัฒนาทุกด้านของเด็กปฐมวัย 
ได้อย่างมีคุณภาพ  
3. เด็กท่ีจบหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มี
ผลการประเมินพัฒนาการทุก
ด้านอยู่ในระดับด ี

ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้านอยู่ในระดับดี 
 
(ร้อยละ ๙๐) 

๔๐,๐๐๐ 3 11 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

34 โรงเรียนคุณภาพ 
กิจกรรม 
กิจกรรมที่  1 ประชุมสร้าง
ความเข้าใจกับผู้ปกครอง
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ 
ติดตาม การดำเนินโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานการ
ดำเนินงาน 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
2. เพื่อนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
ระดับประถมศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียน
เครือข่าย ใกล้เคียง
กลุ่มเป้าหมาย อำเภอหนอง
แซง จำนวน 10 แห่ง 
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ 
โรงเรียนเครือข่าย และ
ใกล้เคียง จำนวน 70 คน 
3. จำนวนคร้ังการนิเทศ 
ติดตามอย่างน้อย 2 คร้ัง ต่อ
ภาคเรียนปีการศึกษา 2565 
เชิงคุณภาพ 
1.ความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
ตามทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

 

ระดับความสำเร็จของ
การบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพและ
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ได้สำเร็จ ตาม
เป้าหมาย 

30,000.- 
 
 
 

3 12 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

35 โครงการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการ
บริหารงาน 4 ด้าน โดย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
กิจกรรมที ่1 ประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
นำเสนอผลการจัดการศึกษา ปี
การศึกษา 2565  
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล การ
จัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 
1/2566 และการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับกลุ่มอำเภอ (ร.ร.) และ
ระดับเขตพ้ืนที่ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นำเสนอผล 
การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2566  

1. เพื่อให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 (ก.ต.ป.น.)  
มีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการศึกษาใน ๔ ด้าน                   
(ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป) 
2. เพื่อเสนอรายงานผล
คุณภาพนักเรียน ผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖
5 และข้อมูลผลการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการ
สอน และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
นโยบาย 

1. เชิงปริมาณ 
1.1 คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 9  คน 
1.2 รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ จำนวน 3 
คน 
1.3 ศึกษานิเทศก์ 6 คน  
3.1.4 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
2.1 คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ (ก.ต.ป.น.) 
ได้รับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและ 
การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1)ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีระบบ
บริการจัดการที่เป็น
ดิจิทัล 4 ด้วย 
 
2)ระดับคุณภาพของ
การบริหารจัดการและ
กระจายอำนาจการ
บริหารและการจัด
การศึกษา โดยใช้กลุ่ม
โรงเรียนเป็นฐาน 
 
3)ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการ
ของ สพท. และ
สถานศึกษา 

35,000.- 3 12 1 



 

   
หน้า | 115 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

และจุดเน้น ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา ๒๕๖6  

2.2 สถานศึกษาได้รับการ
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.๓ ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และเชิงปฏิบัติสู่
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

36 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมกำหนด
หลักสูตรการอบรม และจัดทำ
คู่มือในการอบรม 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม
หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

1. เพ่ือให้ผู้รับการอบรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจ 
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.เชิงปริมาณ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
สำนักงาน ผอ.โรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 240 คน 
 
2.เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของผู้รับการ
อบรมได้รับความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติงานพัสดุได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณงบดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
สถานศึกษาถูกต้อง
ครบถ้วนตาม 
เป้าหมาย ไม่เกิน
อันดับ 5 ของประเทศ 

28,000.- 6 20 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

37 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีสถานศึกษา ตาม
ระบบการควบคุมการเงิน 
ของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 
2544 
กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลและ
จัดทำรายงาน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา ให้มีความรู้ 
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ 
 

1.เชิงปริมาณ 
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานการเงิน 
การบัญชี และผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานการบันทึกบญัชี
หน่วยงานย่อยของสถานศึกษา 
จำนวน  120  คน 
2.เชิงคุณภาพ 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจด้านการเงิน การ
บัญชี สามารถควบคุมการเบิก
จ่ายเงิน และบันทึกบญัชีตาม
ระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ได้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ระดับคุณภาพของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่เป็น
ดิจิทัล 4 ด้าน 

30,000.- 6 20 2 

38 โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ Bigdata 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการ 
บริหารจัดการเพื่อป้องกันการ
กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.

1. เพ่ือจัดทำข้อมูลพ้ืนฐาน
เป็นสารสนเทศ Bigdata 
เผยแพร่  
2.เพ่ือให้ครูในโรงเรียนรู้เท่า
ทันภัยไซเบอร์เพ่ือจะได้
นำไปปรับใช้ในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
และป้องกันภัยคุกคามทาง

1.เชิงปริมาณ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
จำนวน ๑๑๘ แห่ง 
2.เชิงคุณภาพ 
1.สพป.สระบุรี มีข้อมูล
พ้ืนฐานเป็นสารสนเทศ 
Bigdata เผยแพร่ให้บุคคล
ทั่วไปทราบ 

1) ระดับคุณภาพใน
การเชื่อมโยงข้อมูล 
แบบ Real Time ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 
2) ระดับคุณภาพการ
มีระบบข้อมูล

30,000.- 6 
 

20 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ยุทธศาสตร์ที่) 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ประเด็นที่) 
แผนย่อยที่ 

คอมพิวเตอร์ และความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

อินเทอร์เน็ตในเบื้องต้น
ให้กับนักเรียน 

2. ครูโรงเรียนในสังกัดและ
บุคลากรในสำนักงานมี
ความรู้การบริหารจัดการ
เพ่ือป้องกันการกระทำ
ความผิดตาม พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ และช่วยเหลือ
นักเรียนให้ฉลาดรู้เท่าทัน
สามารถป้องกันตนเองใน
เบื้องต้นได้ 

สารสนเทศทาง
การศึกษา (BIG 
DATA) ที่ทันสมัย 
ครบถ้วน ถูกต้องของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนที่ 5  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต 
การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  กำหนดแนวทางการจัดสรร

งบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื ่อขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์  กลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ซึ่งมีทั้งงบประมาณ
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัด 

2. งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกเป็น
2.1  งบประมาณตามความจำเป็นพื ้นฐาน  เพื ่อใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาค่าสาธารณูปโภค และจัดสรรตามภารกิจงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม  พร้อมกำหนดกรอบ
แนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจนตามกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องจัดทำโครงการ/
กิจกรรม  กำหนดเป้าหมายตามกรอบงาน และกรอบงบประมาณ พร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

      2.2  งบประมาณทีใ่ช้สำหรับบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยผู้รับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน 
ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  และถูกต้อง  ตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินและการคลัง   

3. งบประมาณดำเนินงานสำหรับสถานศึกษา  เช่น เงินอุดหนุน  โดยจัดสรรตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดให้สถานศึกษา 
ในกลุ ่มเป้าหมายตามโครงการ เช่น โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ เพื ่อให้
สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑   

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เงื่อนไขความสำเร็จ 
           1. การกระจายอำนาจการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กระจายอำนาจการบริหาร
จัดการให้สถานศึกษา โดยจัดเป็นเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จำนวน 13 เครือข่าย  ได้แก่  อำเภอเมืองสระบุรี  2 
เครือข่าย  อำเภอหนองแซง 1 เครือข่าย  อำเภอเสาไห้ 2 เครือข่าย  อำเภอพระพุทธบาท 2 เครือข่าย  อำเภอ
บ้านหมอ  2 เครือข่าย  อำเภอหนองโดน 1 เครือข่าย  อำเภอดอนพุด 1 เครือข่าย  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 
เครือข่าย และศูนย์ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 ศูนย์  เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
และความต้องการของพื้นที่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มอบหมายรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กำกับดูแล การพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายในแผนปฏิบัติการ
เป็นประจำทุกปี  

       2. การมีส่วนร่วมบริหารจัดการของคณะกรรมการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 บริหารจัดการตามภารกิจของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เป็นกำลัง
สำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          3. การให้ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสำนักงาน 
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีกิจกรรมเพื่อหลอมรวมความ 
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีกิจกรรม        
การพัฒนาบุคลากรทุกปี การศึกษาดูงาน ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 13 กลุ่ม  การจัดประชุมบุคลากรของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประจำทุก ๆ เดือน และการประชุมทีมบริหารเพื ่อติดตาม กำกับ การ
บริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และจุดเน้น ที่กำหนด  

         4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการนิเทศบูรณาการเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้กลุ่ม
โรงเรียนเป็นฐาน และโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงาน 4 ด้าน โดยใช้
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา จำนวน 118 โรงเรียน  ใช้รูปแบบการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรแบบมีส่วนร่วม ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ประธานกลุ่มโรงเรียน  คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ศึกษานิเทศก์ประจำการ  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลังจากนั้นมีสรุปผลการนิเทศ    เป็นรายโรงเรียน  การนิเทศ ที่เป็นจุดเน้น เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้
ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  เป็นพลังขับเคลื่อนและกลไก
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้รองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้ง
ภารกิจและบทบาทของสถานศึกษา 4 งาน  ได้แก่ งานวิชาการ  งานบริหารทั ่วไป  งานแผนงานและ
งบประมาณ  และงานบริหารงานบุคคล  ตามกรอบโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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5. ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

ที ่ ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

1 พฤศจิกายน  2565 
ประชุมกำหนดนโยบาย แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

2 พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

3 ธันวาคม  2564 ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 

4 มกราคม  2566 
นำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 

5 มกราคม  2566 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นรูปเล่ม

2. แจ้งทุกกลุ่ม โรงเรียนในสังกัด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

6 ภายใน 15  มกราคม  ๒๕๖6 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 

7 ภายใน 15  เมษายน  ๒๕๖6 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 

8 ภายใน 15  กรกฎาคม ๒๕๖6 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 

9 ภายใน 15  ตุลาคม  ๒๕๖6 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 

10 ตุลาคม  2566 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดย
การดำเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน 
การคลัง   



ภาคผนวก
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