
 

 

 
 



ค าน า 
ประวัติความเป็นมา ส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีชื่อย่อว่า สป.กทม. 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหน่วยงานบริหาร
การศึกษาที่ตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง และระบบการบริหารการประถมศึกษแห่งชาติ 
เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ตามพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๕๘ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ 
            ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ตามมาตรา ๓ วรรค ๕ ก าหนดให้มีส านักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร   สป.กทม.เป็นหน่วยงานบริหารการศึกษาตั้งอยู่ในส่วนกลาง เป็นหน่วยงานที่ไม่มีส านักงาน            
การประถมศึกษาอ าเภอ / กิ่งอ าเภอ ดังนั้น การบริหารจากโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนจึงขึ้นตรงต่อ สป.กทม.  
            ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๒๓ ตามมาตรา ๑๔ ก าหนดให้โอนบรรดาข้าราชการพลเรือน
สามัญ ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ            
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประถมศึกษายกเว้นโรงเรียนศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ไปเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู หรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณีของส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  ในมาตรา ๑๕ ได้ให้โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งโอนตาม พ.ร.บ.นี้ ในโรงเรียน   ใดอยู่ในเขตกิ่งอ าเภอ อ าเภอ จังหวัดใด ให้ถือว่าโรงเรียนนั้น
สังกัดส านักงานการประถมศึกษา   กิ่งอ าเภอ อ าเภอ หรือส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด และให้ส านักงาน
การประถมศึกษา จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโรงเรียนนั้นด้วย   ดังนั้น ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้โรงเรียน
สังกัดกองการการประถมศึกษา จ านวน ๓๕ โรงเรียน จึงได้โอนมาสังกัด สป.กทม. ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ    ข้อสังเกตุ โรงเรียนในสังกัด สป.กทม.มีเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาที่โอนมาจาก
กองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งมีจ านวน ๓5 โรงเรียน และต่อมาได้มีการจัดโรงเรียนเพ่ิมขึ้นอีก      
๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ปี พ.ศ.๒๕๒๕ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ         
ปี พ.ศ.๒๕๒๙ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ปัจจุบัน สป.กทม. มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น ๓๘ 
โรงเรียน  เนื่องจาก สป.กทม. เป็นหน่วยงานบริหารการศึกษาท่ีตั้งขึ้นในส่วนกลาง งานส่วนหนึ่งจึงถูกก าหนดไว้
ด้ ว ย ร ะ เ บี ย บ ต่ า ง ๆ  ใ ห้ เ ป็ น ส า นั ก ง า น ใ น ร า ช ก า ร ส่ ว น ก ล า ง อี ก ด้ ว ย 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้รักษาการในต าแหน่ง ผอ.ป.กทม. คือนายสุจ ารูญ (จ ารูญ) เกียรติมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง สังกัด
ประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา (เดิม) ซึ่งแตกต่างไปจากผู้อ านวยการการประถมศึกษาจังหวัด ซึ่งได้ก าหนดไว้
ในมาตรา ๒๐ แห่ง พ.ร.บ.โอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียน
ประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๒๓ ที่กล่าวสรุปว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้ง ผู้อ านวยการการ
ประถมศึกษาจังหวัดให้หัวหน้าส่วนการศึกษา หรือผู้รักษาการในต าแหน่งดั งกล่าว ซึ่งโอนตาม พ.ร.บ.นี้ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการการประถมศึกษาจังหวัดต่อมา นายสุจ ารูญ (จ ารูญ) เกียรติมงคล ก็ได้ผ่าน
การประเมินจาก     คณะกรรมการฯ และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ปี พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๙   สป.กทม. มีโรงเรียนในสังกัด ๓๘ โรงเรียน 
           ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารและการจัดการศึกษาตาม
โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แบ่ง    
ส่วนราชการ โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ



การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และมาตรา๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยประกาศจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน ๑๗๕ เขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๓ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  เ ข ต  ๒  แ ล ะ ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  เ ข ต  ๓   
            ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีกฎหมาย จ านวน ๓ ฉบับ คือพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓   
และพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีการประกาศจัดตั้งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เป็น
ที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

   ปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 37 แห่ง   มีครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,310 คน ในปีการศึกษา 2563 จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน จ านวน 
26,603 คน ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จ านวน 536 คน และการจัดการศึกษาโดยศูนย์การ
เรียนอีก จ านวน 20 ศูนย์  อีกทั้งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกจ านวนมาก รวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรศาสนา ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานไปสู่เปูาหมายที่เป็นเอกภาพ ให้บริการแก่ผู้เรียนและ
ประชาชนอย่างมีสัมฤทธิผล มีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จึงได้
จัดท าแผนฉบับนี้ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นระยะแรกของแผน 5 ปี ที่จะสอดรับกับก าหนดเวลาของแผนยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จึงได้ปรับเวลาช่วง 5 ปีแรกเป็น 
3 ปีแรก ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  หวังว่าเอกสารแผนฉบับนี้ จะช่วยน า
ทิ ศทางการด า เนิ นงานของหน่ วยงานในสั งกั ดไปในทางเดี ยวกั น ส่ งผลให้ การพัฒนาการศึ กษา 
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยขับเคลื่อนอย่างมีพลวัตต่อการพัฒนาประเทศ และสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 ต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยจัดท าเป็น  
แผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ  ระยะห้าปี ในวาระแรกได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
โดยศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี          
(พ.ศ.2563 - 2565)   ของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้เป็นกรอบ  ในการก าหนดแนวทางและเปูาหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน และเพ่ือสนับสนุนการรายงานผล          
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 
  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ทั้งหมด            
6 กลยุทธ์  ได้แก่                
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4   ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด  
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6   ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการ
แต่ละกลยุทธ์ดังกล่าว อีกทั้งได้เสนอแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างการรับรู้และเข้าใจ  
ให้กับผู้บริหารและบุคลากร การเน้นย้ าให้ผู้บริหารหน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย
และแผนที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการแผนดังกล่าว สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานในสังกั ด และ        
การก ากับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
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ส่วนท่ี 2 ความเป็นมา 

หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษา            
ที่ “ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ก าหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา        
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29 ,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ซึ่งมีที่ตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงมีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสิทธิโอกาสในการได้รับ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้ เรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้มีการจัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทิศทางดังกล่าว        
โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบ  
ในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 
หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
หรื อจั ดขึ้ นตามที่ กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้ นตามพัน ธกรณีหรื ออนุสัญญาระหว่างประเทศ  
ทั้งนี้ แผนระดับท่ี 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็น 
แผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดท าเป็น 
แผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระยะห้าปี ในวาระแรกได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยการศึกษา วิเคราะห์ 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่  1 และแผนระดับที่  2 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทาง 
และเปูาหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดท า
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
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ประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
กรอบแนวคิด 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตรา     
ที่ต้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการ
การศึกษาของประชาชน ในประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ    
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา   
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 
 1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
 1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.6 
 1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสม       
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล    
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ
ถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติ และระดับพ้ืนที ่
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม  
และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและความยั่ งยืน 
ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผนแม่บทเ พ่ือบรรลุ เปูาหมายตามที่ ก าหนดไว้  
ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เ พ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  
รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ  
3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ 
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ  
ในด้านต่างๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
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ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี  สังคมมีความสงบสุข เป็นธรร ม  
และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย  
4) ด้ านกระบวนการยุติ ธรรม 5) ด้ านเศรษฐกิจ  6 ) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                     
7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10)  ด้านพลังงาน        
11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ
ประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา        
ผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ     
ที่ 21     6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ เปูาหมายในการปรับปรุงการจัด       
การเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเปูาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผน
หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารง
ไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้ างความมั่นคงของมนุษย์  
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบ 
การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
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7) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
9) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้าง 
ความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล  
14) การปูองกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 18) การรักษา
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็นนโยบาย
หลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกปูองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบ
สุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและ
อุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 

    8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่ งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละ
เรื่องดังกล่าว 
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ส่วนท่ี 3 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก ่

 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2  
ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ 
 ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ  
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จึงได้ศึกษา วิเคราะห์          
ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
พ.ศ. 2563 - 2565 กับแผน  ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ     
ที่ 21 

 1.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคม
อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ 
ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  
ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ 
ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนได้เต็มตามศั กยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ  
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.1 เปูาหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด้วยการสนับสนุนค่า ใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4) ค่าเครื ่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน ซึ ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ดังกล ่าว เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่  
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า
ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 3.1 เปูาหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 3.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใ จ 
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
ในระยะยาวต่อไป 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 1.1.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 
21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  ให้ผู้เรียน    
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  เ พ่ือพัฒนาศักยภาพครู 
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโค
เซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical 
Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
โดยเฉพาะในระดับต าบล 
 1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน  
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย  
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู  
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้  
ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา  
ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ  
รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
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 1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน  
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนา  
ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21
การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 
การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น ) ในการสร้างวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1.2.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้ เรียนตั้งแต่ 
ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
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 1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  
และเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การส่ง เ สริมนิสัยรักการอ่าน  
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว
ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า 
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง 
เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 1.3.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ  
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส  
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 1.4 ประเด็นความมั่นคง 
 1.4.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปูองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
 1.4.2 แผนย่อยการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนา
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
 2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร 
และพัฒนาประเทศ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา 
และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษา
พ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี  
มีความเข้าใจซึ่ งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการ 
ระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน
การคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้  
ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 
 1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 1.5.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ 
ของนานาประเทศมากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า  
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 
 1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ  
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
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 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว เข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริมให้
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี  
อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.6.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 1.6.2 แผนย่อยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 
เทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน 
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  
และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต 
และปอูงกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

 2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 2.1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม:การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
ก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษา 
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
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 2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.2.1 ประเด็น 
 1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 2) การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที่ต้องมี 
การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
 2.2.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ  
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
 2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้เด็กด้อย
โอกาสได้รับการศึกษา 
 3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่ พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 5) การส่ งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่ านดาวเทียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 2.2.3 เปูาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
 2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 2.3.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 2.4.1 ประเด็น 
 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.4.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
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 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียน
และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่ งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
 3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกัน     
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ  
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม  
เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
 2.5.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.1 เรื่องการปูองกันและเฝูาระวัง 
 3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 3.1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 4.1 วัตถุประสงค์ 
 ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 ที่ 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
 ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง  
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 ที่ 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน  
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 4.2 เปูาหมายรวม 
 ที่  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่ สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม               
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์       
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ    
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
 ที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ      
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ที่ 2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้ างภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง 
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัว
ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4.3.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
 4.3.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้  
และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 4.3.3 เปู าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ  
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว 
ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานท า 
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอ ง
เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
  4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มี  
การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  
และคณิ ตศาสตร์  ยกร ะดั บคุณภาพการศึ กษา โ ร ง เ รี ยนวิ ทย าศาสตร์ จุ ฬ าภรณร าชวิ ทยาลั ย  
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา  พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
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 4.4.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 4.4.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ 
 4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก 
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่  
และสภาพร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ในระดับพ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 
 4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4.5.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก  
และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่  1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 4.6.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ 
 4.6.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม 
และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรม  
ที่เก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริ รวมถึงปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
 4.7.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม ั่นคงแห่งชาติ 
 5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
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 5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 5.1.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 5.1.3 ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
 5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
 5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
 5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการปูองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 
 5.2.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติดเพ่ือปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริต 
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
 5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และ
ปฏิเสธการทุจริต 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.2 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

วิสัยทัศน ์

สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง  

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิขาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
          4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
   6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)      
          7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล  (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่  Thailand  4.0 

เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  
และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี(Global Citizen)  
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
มีคุณภาพ  
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 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือ
การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และสถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เน้นการท างานแบบบูรณาการ                 
มีเครือข่าย การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา  
 10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษามีงานวิจัยที่สามารถ
น าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

จุดเน้น 
ห้องเรียนแห่งความสุข (Happiness Classroom) : พ้ืนที่ปลอดภัย สู่หัวใจแห่งการเรียนรู้ (3 สุข) 
สุขกาย         : - สุขภาพดี 
          - สภาพแวดล้อมดี 
          - มีความปลอดภัย 
สุขใจ           : - ครู นักเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
          - ครูรักเด็ก เด็กรักครู 
          - ครูและนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
สุขที่ได้เรียนรู้ : - ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 
          - ผู้สอนรับฟังนักเรียน นักเรียน ไม่ปิดก้ัน ไม่จ ากัดความคิด 
          - ผู้สอนเป็นผู้แนะแนวทาง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน คิดแล้วน าไปประยุกต์ใช้ 
          - ผู้เรียนคือส่วนส าคัญในห้องเรียน 
                   - ให้ผู้เรียนคิดเชิงวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม 
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ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
V I C T O R Y : ชัยชนะ 
V = Vision : การมีเปูาหมายเดียวกัน 
I = Important : ทุกคนมีความส าคัญและเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค 
C = Clean & Clear : สะอาด และ โปร่งใส 
T = Teamwork : มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
O = Organization : มีการจัดการองค์กรที่ดี 
R = Resposibility : มีความรับผิดชอบ 
Y = YES : ใช่!!! (เป็นที่ยอมรับในการให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ) 

คุณธรรม อัตลักษณ์ขององค์กร 

“วินัย  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  จิตสาธารณะ” 
 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที ่4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า  
               ทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย ต้วช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา แผนงานโตรงการ 
1. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.1 เป้าหมาย  
 ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน  
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 
 
 
 

22 



 

 

 
 
 

1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน
การสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

75 80 85 กสศ. 

 

1.3 แนวทางการพัฒนา 
 1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการ
ด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
1.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 1.4.1 โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.4.2 โครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

2. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.1 เป้าหมาย  
 ผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ ดนตรี  กีฬา ภาษา  
และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

ที่ ต อบ ส น อ งต่ อ ก า ร พัฒน า ก า ลั ง ค น ใน  1 0 
อุตสาหกรรมเปูาหมายเพิ่มขึ้น 

10 10 10 กนต. 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องค์ความรู้  และสิ่ งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

80 80 80 กนต. 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
  2.3.1 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ 
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  2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
2.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
  2.4.1 โครงการการสร้างหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
 

3. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 เป้าหมาย 
  3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
80 80 85 กนต. 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 
50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น  

3 3 
 

3 
 

กนต. 
 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

- - 
 

- 
 

กนต. 
 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
 

80 80 85 กนต. 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

90 90 95 กพค. 

6 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 

20 20 37 กนต. 
 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอั งกฤษในระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 100 กนต. 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

 
8 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับ

การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA 

100 100 100 กนต. 
 

9 ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบท
ของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 

80 80 85 กนต. 
 

10 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง 
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

80 80 85 กนต. 
 

   
3.3 แนวทางการพัฒนา 
  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
  3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา 
 3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
การนิเทศติดตาม)  
 3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 3.4.1 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษายกก าลังสองของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3.4.2 โครงการนิเทศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 
 3.4.3 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ      
ทางวิชาการ 
 3.4.4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.กทม. 
 3.4.5 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ 
 3.4.6 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
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 3.4.7 โครงการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
 3.4.8 โครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.   
 3.4.9 โครงการจัดงานวันครู ปี 2564 
 3.4.10 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2564 

4. กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
4.1 เป้าหมาย  
 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียมและมีคุณภาพ  
4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1 อัตราการเข้าเรยีนของผู้เรยีนแตล่ะระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอาย ุ
    - ระดับปฐมวยั 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

  
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

กสศ. 
 
 

2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความจ าเป็น 

1}380 1,380 
 

1,380 
 

กสศ. 

3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

20 20 20 กสศ. 

4.3 แนวทางการพัฒนา 
 4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3  
            4.3.5 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 4.4.1 โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 4.4.2 โครงการการรับนักเรียน 
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5. กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 เป้าหมาย 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เปู าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอ

บ 2563 2564 2565 

1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

80 80 85 กสศ. 

5.3 แนวทางการพัฒนา 
 สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านอนุรักษ์น้ า การจัดภูมิทัศน์ 
ลดขยะ ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษในอากาศ 
5.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 5.4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 เป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดช

อบ 2563 2564 2565 

1 จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 2 2 ทุกกลุ่ม 
2 ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ( ITA)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

85 95 98 กนต. 

3 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 90 90 100 กนต. 

6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
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6.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 6.4.1 โครงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต (ITA)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 6.4.3 โครงการจัดหาโปรแกรมบริหารงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
            6.4.4 โครงการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษา 
 6.4.5 โครงการเผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 6.4.6 โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 6.4.7 โครงการส่งเสริมศักยภาพ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 5 การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นเครื่องมือที่ก าหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเปูาหมาย
การให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จึงก าหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  สร้ า งการรับรู้ และความเข้ า ใจ ให้กับผู้ บริหารและบุคลากรในหน่ วยงานทุกระดับ  
ในความเป็นมา และความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกับนโยบายและแผนที่ส าคัญอ่ืนๆ ทุกระดับ และสาระส าคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 2. เน้นย้ าให้ผู้บริหารในส านักงาน และในสังกัดทุกระดับให้ความส าคัญในการพิจารณาแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร     
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน
ทุกระดับ 
 3. มีการบูรณาการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และก าหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 
 4. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเป็นระบบ 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จะส่งผลให้เกิดเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้ 
 1. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
 2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว โดยมีการก าหนดเปูาหมาย 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และก าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการด าเนินการ          
ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 
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 4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร 
ภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
 5. การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการด าเนินงาน และให้ความสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

บทบาทของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ประสบผลส าเร็จ สถานศึกษาในสังกัด ควรด าเนินการตามเปูาหมายให้สอดคล้อง
กับบริบทในพ้ืนที่ ประสานและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
ดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงาน
ให้ครูโดยไม่จ าเป็น 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ที่   333 /๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------------------------------------- 

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยศึกษา วิเคราะห์ ความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 
3 ปี ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งในวาระแรกได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเปูาหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่ วมกัน และเพ่ือสนับสนุนการ
รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ประกอบด้วยสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา  
 5) การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไป
ด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 
1. นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 
       ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     รองประธานกรรมการ
              ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
3. นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             รองประธานกรรมการ 
                                     ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
4. นายยุทธนา  ส าราญกิจ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             รองประธานกรรมการ  
                                    ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    
5. นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ   กรรมการ  
       ประธานศูนย์วิชาการภาษาไทย 

 
/6 นางสุพรรัตน์... 
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 6. นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต          กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ 
 7. นางสุรดา  ไชยสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์         กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 
 8. นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง         กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการสังคมศึกษา  
   ศาสนาและวัฒนธรรม 
 9. นางเมตตา  ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก         กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการภาษาอังกฤษ 
 10. นางเมตตา  ศิริรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค         กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 
 11. นางกมัยธร  สัจจา ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์          กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 12. นางภารดี  ผาสง่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม      กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการศิลปะ 
 13. นายปรพล  แก้วชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์          กรรมการ  
   ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 14. นายรักไทย  ธนวุฒิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ          กรรมการ  
   ประธานศูนย์การศึกษาปฐมวัย 
 15. นางพีรานุช  ไชยพิเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท           กรรมการ  
   ประธานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 16. นางสาวเขมณิจ  อ่ าแห รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาไทย 
 17. นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 18. นางณัฐกานต์ บุญวัฒนพงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาอังกฤษ 
 19. นางสาวภิญญาพัชร์ ท าทาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 
 20. นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์การศึกษาปฐมวัย 
 21. นางแสงอรุณ  มโนมัยอุม รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการ 
 22. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 23. นายศิธราธิวัฒน์ สิถิระบุตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

/24. นายสุทธิพงศ์ ...  
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 24. นายสุทธิพงศ์  นาคทรัพย์ ครูโรงเรียนสายน้ าทิพย์ กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 25. นายวุฒิพงธ์  สุสินธุ์ ครูโรงเรียนราชวินิต กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 
 26. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ ครูโรงเรียนพญาไท กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
    27. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 
 28. นางสาวชัญญณัส อธิศักดิ์โสภา ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการศิลปะ 
 29. นางอนูร  อ่อนหวาน ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 30. นางธนู  บ ารุงนา  ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    31. นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
    32. นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
    33. นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
    34. นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
    35. นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
 และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 36. นางสาวชมกมล  หาพันนา    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  

    ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
37. นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรช านาญการ     กรรมการ  
                                              ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

 38. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

39. นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
40. นายสมศักดิ์  ค าภา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
41. นายชาตรี  ลักษณะศิริ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
42. นางสาวปวันรัตน์ สนธิสวุรรณ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
43. นางสาวณภัทร  ใจกล้า  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
44. นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ า  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  กรรมการ 
45. นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ กรรมการ 
46. นางวิภารัตน์  เศวตรไกรสร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
47. นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
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48. นายณัฐพงศ์  นัยจิต   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
49. นางสาววภิาวดี  เหล็มเตะ๊        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ 
50. นางวิภารัตน์ พันจิตร์              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
51. นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
52. นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
53. นายโกวิท สังข์ศรีเพชร    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
54. นางสาวพรสวรรค์ จันอิน         พนักงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  วิเคราะห์ นโยบายต่าง ๆ ด้านการศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้ส าเร็จด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

           ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่      27  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

          (นายพิเชฐร์  วันทอง) 
        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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