
 
 
 
 

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สูการปฏิบัติ 
ตามภารกิจของหนวยงานตอการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. 

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร กรุงเทพมหานคร 

  สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา     กระทรวงศึกษาธิการ 



ขอบเขตการนําเสนอ 

ทําไม อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท.  

ตองขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2560-2579 สูการปฏิบัติ? 

ภารกิจของอปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท.  

ตอการตอการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 มีอะไรบาง? 

แผนพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินมีความเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน                 

แผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาคอยางไร? 



ทําไม อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท.  

ตองขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2560-2579 สูการปฏิบัติ? 

มติ
คณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 14 
มีนาคม 2560  

พระราชบัญญัติ
การศึกษา
แหงชาติ              
พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไข
เพิ่มเติมฯ  

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักร
ไทย 
พุทธศักราช 
2560  

แนวทางการ

จัดทําแผน 

บูรณาการ             

ดานการศึกษา

ระดับภาค 
 

 

 

 



1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560  

• เห็นชอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และใหหนวยงานที่เก่ียวของใช

เปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศกึษาในชวงระยะเวลาดังกลาวตอไป 

• ใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เก่ียวของเรงดําเนินการตามแผนฯ และให

ติดตามและประเมินผลเปนระยะ ๆ  

• ใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงตาง ๆ 

พิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

• ใหสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงเรื่อง (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2560 – 2579 ใหคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติทราบ เพ่ือใชเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตรในสวนที่เกี่ยวของ

ตอไป 



บัญชีรายชื่อผูเก่ียวของซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจง เรื่อง แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 ใหทราบ ดังนี้ 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

• ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

• เลขาธิการ ก.พ. 

• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

• เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

• ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  

(กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาต)ิ 



2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

    มาตรา 41  

    อปท. มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม 

และความตองการภายในทองถ่ิน 

    มาตรา 42   

    กระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา  

ของ อปท. และมีหนาท่ีในการประสาน สงเสริม อปท.ใหสามารถจัดการศึกษา 

สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ อปท.  



•พ.ร.บ.กองทุนชวย 

เหลือผูขาดแคลนฯ 

•พ.ร.บ.กองทุนเสริม 

สรางคุณภาพครูฯ 

• เด็กเล็ก 

•กองทุน 

•ครูและอาจารย 

•การเรียนรู (หลักสูตร, โครงสราง) 

•แหลงเรียนรู 

•อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

• เด็กเล็ก 

• กองทุน 

• ครูและอาจารย 

• การเรียนการสอน 

แผนการดําเนินการปฏิรูปฯ (นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

ปที่ 2 ปที่ 3-4 ปที่ 5 

ครม.แตงตั้ง

คณะกรรมการที่

มีความเปนอิสระ

(ดานการศึกษา) 

ภายใน 60 วัน 

ประกาศใชกฎหมายวา

ดวยแผนและข้ันตอน

การดําเนินการปฏิรูปฯ 

ใน 120 วัน 

เริ่มดําเนินการ

ปฏิรูปในแตละ

ดาน ภายใน 1 ป 

ตรากฎหมาย

เพ่ือจัดตั้ง

กองทุนฯ 

ภายใน 1 ป 

(คณะกรรมการทีม่ี                

ความเปนอิสระ) 

จัดทําขอเสนอแนะและ             

รางกฎหมายเสนอตอ ครม.

ภายใน 2 ปนับแตวันที่ไดรับ

การแตงตั้ง 

ผลสัมฤทธิ์ท่ี

คาดหวังวาจะ

บรรลุใน

ระยะเวลา 5 ป 

(คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา:2559) 

3.รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณ

าจักรไทย พุ
ทธศักราช 2560 



หมวด 5 มาตรา 54 การจัดการศึกษา  

เด็กทุกคน
ไดรับ

การศึกษา
เปนเวลา
สิบสองป 

เด็กเล็ก
ไดรับการ
ดูแลและ
พัฒนา 

ประชาชน 
ไดรับ

การศึกษา
ตามความ
ตองการ 

การศึกษาท้ัง
ปวงตองมุง

พัฒนา
ผูเรียน ให
เปนคนดี มี
วินัย ภูมิใจ

ในชาติ 
เช่ียวชาญ
สามารถฯ 

ผูขาดแคลน
ทุนทรัพย
ไดรับการ
สนับสนุน

คาใชจายใน
การศึกษา

ตามความถนัด 

จัดตั้งกองทุน
เพ่ือใชในการ
ชวยเหลือ                    

ผูขาดแคลน
ทุนทรัพย 

เพ่ือเสริมสราง
และพัฒนา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ครู 

Presenter
Presentation Notes
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔    รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย    รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย    รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย    การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน    ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว



หมวด16 มาตรา 258 จ. ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลดานการศึกษา (1) เด็กเล็ก 

เด็กเล็ก 

เริ่มดําเนินการใน 1 ป 

ดูแลและพัฒนา 
การพัฒนารางกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญาใหสมกับวัย 

ไมเก็บคาใชจาย  

สงเสริม และสนับสนุน 
องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและภาคเอกชน
เขามีสวนรวม 



การดําเนินงานภายใต คกก.พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

MOU บูรณการ              
ความรวมมือ 4 

กระทรวง 

ราง มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ พ.ศ. .... 

ระบบสาสนเทศและ
ฐานขอมูลเด็ก

ปฐมวัย 

รางพระราชบัญญัติ                
วาดวยการปฐมวัย
แหงชาติ พ.ศ. .... 

ราง นโยบายและ 
ยุทธศาสตรเด็ก

ปฐมวัย พ.ศ. 2560-
2564 



การดําเนินงานภายใต คกก.พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

สถานพัฒนา  
เด็กปฐมวัย 

 

 

สถานบริการรับเลี้ยงเด็กเอกชน    1572 

แรงงาน                                       63  แหง 

โรงเรียนอนุบาลเอกชน                  1830  แหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อปท.              19429  แหง 

กทม.                                     312+13 แหง 

อนุบาล อปท.                             1215  แหง 

ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล สพฐ.     30006   แหง    

 

 

จํานวนเด็ก                    
อายุ 3 ป 760896 คน 

อนุบาลเอกชน                     188344 คน 

อนุบาล อปท.                       60055 คน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อปท.        437000 คน 

 ไมอยูในระบบ                      72706 คน  

   



การดําเนินงานภายใต คกก.พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
 

 

 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย 

1. สงเสริม พัฒนา และติดตามการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ อกก.สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ระดับ
จังหวัดและ กทม. 

2. สงเสริม สนับสนุน คุมครอง จัดสวัสดิการแกเด็กที่อยูในครอบครัวยากจน ขาดแคลนและ                       
ประสบปญหาทางสังคม 

3. พัฒนามาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติใหเปนมาตรฐานกลางที่ใชกันทั้งประเทศ และติดตามผลการดําเนินงาน 

4. สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานของสถานรองรับเด็กใหมีคุณภาพตาม                                            
มาตรฐาน 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย 

1. จัดทําแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาด็กองครวม จัดประชาคมแผนฯและผลักดัน
ใหเกิดขอตกลงชาวบานเพ่ือเปนแวปฎิบัติของครอบครัว 

2. สรางสภาพแวดลอมที่อ้ือตอการพัฒนาเด็ก ปกปองคุมครองด็ก เชน ลานเลนและเคร่ืองเลน  

3. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดหาอาหารกลางวัน นมสําหรับเด็กปฐมวัย 

4.สรางแรงจูงใจแกพอแม ครอบครัวที่เลี้ยงดูลูกไดถูกตองเหมาะสมตามวัย 

                        5. กรณีทองถิ่นมีความพรอมในการถายโอนภารกิจจาก สธ. พม. ศธ. ให   

                        ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

                                  กระทรวงศึกษาธิการ 

1. จัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

2. คัดเลือกและสนับสนุนใหใชนิทานและสื่อเรียนรูอ่ืนๆที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย สงเสริม 

การอาน เลานิทาน การใชสื่อเรียนรูตางๆ และการสนับสนุนหนังสือนิทานแกครอบครัว 

3. จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

4. สรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

5. สงเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็กปฐมวัย 

6. สงเสริมสนับสนุนภาวะการเจนริญเติบโตของเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  

สมบูรณ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามชวงวัย 

7. ใหบริการความรูในเร่ืองชีวิตครอบครัวศึกษาใหแกพอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัย  

 

 

 

                                            กระทรวงสาธารณสุข 

                    1.พัฒนาระบบบริการอนามัยแมและเด็กของสถานบริการสาธารณสุขใหได
มาตรฐานสากลและสรางการเขาถึงบริการอยางเทาเทียม 

2. เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนพอแมและผูปกครอง 

3. สรางความตระหนักดวยสื่อที่หลากหลายเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกมิติ 

4.ศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรู มาตรฐาน รูปแบบและเทคโนโลยี ในการสงเสริมสุขภาพแม
และเด็ก 

5. สรางการมีสวนรวมจากภาคีภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น ชุมชน และประชาสังคม  

 

 

 

การบูรณาการ                          
ความรวมมือใน
การพัฒนากลุม

เด็กปฐมวัย 



การดําเนินงานภายใต คกก.พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 



การดําเนินงานภายใต คกก.พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 



หมวด16 มาตรา 258 จ. ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลดานการศึกษา (2) กองทุน 

กองทุน 

ตรากฎหมาย 

ชวยเหลือ                 
ผูขาดแคลน 

สงเสริม
ประสิทธิภาพคร ู

จัดต้ังกองทุน 

ชวยเหลือ             
ผูขาดแคลน 

สงเสริม
ประสิทธิภาพคร ูภายใน 1 ป 



ราง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความ เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 

ราง พ.ร.บ.กองทุนเพ่ือความ 
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 

นําเสนอคณะรัฐมนตรีเม่ือ 
21 พฤศจิกายน 2560 

คณะอนุกรรมการ 

กองทุน 

คาดวาจะประกาศใชภายในไมเกิน 

6 เมษายน 2561 ตามที่ รธน.

กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 1 ป 

คณะทํางานยกรางระเบียบ

คุณสมบัติผูรับทุน และระเบียบการ

ใชจายงบประมาณภายใน 90 วัน

หลังการประกาศใช พ.ร.บ. 

สงให สนช.และคกก.

กฤษฎีกาพิจารรณา 



หมวด16 มาตรา 258 จ. ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลดานการศึกษา (2) กองทุน 

วัตถุประสงค 

ใชในการชวยเหลือ                 

ผูขาดแคลนทุนทรัพย 

ลดความเหลื่อมล้ํา                 

ในการศึกษา 

เสริมสรางและพัฒนา

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพของครู

อาจารย 

พัฒาทรัพยากรมนุษยใหมี

ความรู ความสามารถ 

คุณธรรม มีศักยภาพท่ีจะ

ดํารงชีวิตและพ่ึงพาตนเองได

อยางมั่นคง 



หมวด16 มาตรา 258 จ. ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลดานการศึกษา (2) กองทุน 

กองทุน: เงิน& 
ทรัพยสิน 

เงินที่รัฐบาลจัดสรรปน

ทุนประเดิม 1,000 ลาน

บาท 

เงินอุดหนุนรายปที่รัฐบาล

จัดสรรรให ไมนอยกวา

รอยละ 5 ของ

งบประมาณการศึกษา 

เงินรายไดจากสลากกิน

แบงรัฐบาลตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น 

เงินและทรัพยสินของ

กองทุนไมตองนําสงเปน

รายไดแผนดิน 



หมวด16 มาตรา 258 จ. ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลดานการศึกษา (2) กองทุน 

สิทธิประโยชนทางภาษ ี

ผูเสียภาษีเงินไดมีสิทธิ

แสดงเจตนานําเงินที่เสีย

ภาษีไปอุดหนุนกองทุนได

ปละไมเกิน 5,000 บาท 

ผูบริจาคเงินใหกองทุนมี

สิทธิ นําเงินบริจาคไปหัก

เปนคาลดหยอน หรือ 

รายจายเพื่อการบริจาคเปน

เงินสองเทา ในอัตราไมเกิน 

10% ของเงินไดพึงประเมิน

เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500000 

บาทในสวนบุคคลธรรมดา 

อัตราไมเกิน 2%ของกําไร

สุทธิสําหรับนิติบุคคล  



หมวด16 มาตรา 258 จ. ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลดานการศึกษา (2) กองทุน 

สิทธิประโยชนทางภาษ ี

ผูเสียภาษีเงินไดมีสิทธิ

แสดงเจตนานําเงินที่เสีย

ภาษีไปอุดหนุนกองทุนได

ปละไมเกิน 5,000 บาท 

ผูบริจาคเงินใหกองทุนมี

สิทธิ นําเงินบริจาคไปหัก

เปนคาลดหยอน หรือ 

รายจายเพื่อการบริจาคเปน

เงินสองเทา ในอัตราไมเกิน 

10% ของเงินไดพึงประเมิน

เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500000 

บาทในสวนบุคคลธรรมดา 

อัตราไมเกิน 2%ของกําไร

สุทธิสําหรับนิติบุคคล  



หมวด16 มาตรา 258 จ. ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลดานการศึกษา (2) กองทุน 

คณะกรรมการกองทุน 

ประธาน: ผูทรงคุณวุฒิที่

คณะรัฐมนตรีแตงต้ัง 

กรรมการ: ผูทรงคุณวุฒิที่

คณะรัฐมนตรีแตงต้ัง 6 คน 

มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 

ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

 

ในขั้นแปรญํตติของ สนช. 

อาจมีการขอเพ่ิม

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เปนกรรมการ 



หมวด 16 มาตรา 258 จ. ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลดานการศึกษา  

(3) ครูและอาจารย 

ผูประกอบวิชาชีพครู           
และอาจารย 

กลไกและระบบ 

การผลิต 

คัดกรอง 

พัฒนา 

ผูมีจิตวิญญาณของความเปนครูมี
ความรูความสามารถอยางแทจริง  

ผูมีจิตวิญญาณความเปนคร ู

ความรูความสามารถที่แทจริง 

คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพใน

การสอน  

คาตอบแทน 
ความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการสอน  

กลไกสรางระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผูประกอบ

วิชาชีพครู 

ระบบคุณธรรม 

การบริหารงานบุคคล 



หมวด 16 มาตรา 258 จ. ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลดานการศึกษา  
(4) การเรียนการสอน 

การจัดการเรียน
การสอน                 

(การจัดการ
เรียนรู) 

1)ปรับปรุงการเรียน         
การสอน 

ผูเรียนเรียนไดตาม
ความถนัด 

2)ปรับปรุงโครงสราง 

บรรลุเปาหมาย
(ผูเรียนเรียนไดตาม

ความถนัด) 

สอดคลองกัน 
ระดับชาต ิ

ระดับพื้นที่ 



แผนปฏิรูปดานการศึกษา และกฎหมายที่เก่ียวของ 

เด็กเล็ก: 
•การดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็ก  

กองทุน: 
• การตรา

กฎหมายเพ่ือ
จัดตั้งกองทุน
ชวยเหลือผูขาด
แคลนและ
กองทุน
เสริมสราง
คุณภาพครู  

ครูและ
อาจารย:  

การพัฒนากลไกและ
ระบบการผลิต คัด
กรองและพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย และ

คาตอบแทนท่ี
เหมาะสมและกลไก
สรางระบบคุณธรรม
ในการบริหารงาน

บุคคลของผูประกอบ
วิชาชีพครู 

การจัดการ
เรียนรู:              

การปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 
(รวมท้ังการปรับปรุง

หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู การ

วัดผลและประเมินผล
(การเทียบโอน) และ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระบบ

ทุกระดับ) 

โครงสราง 
• การปรับปรุง

โครงสรางของ
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับ
การเรียนการ
สอนท้ังใน
ระดับชาติและ
ระดับพ้ืนท่ี 

แหลงเรียนรู: 

• การปรับปรุง
ระบบการวิจัย 
นิเทศ ติดตาม 
ส่ิงอํานวยความ
สะดวก 
เทคโนโลยี ส่ือ
และแหลง
เรียนรู และการ
มีสวนรวมทุก
ภาคสวน 
 

อาชีวศึกษา
และ
อุดมศึกษา 
• การจัด

อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนา
กําลังคนและ
รองรับการ
พัฒนาประเทศ 

ราง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปฯ 

ราง พ.ร.บ.กองทุนชวยเหลือ
ผูขาดแคลนฯ 

ราง พ.ร.บ.กองทุน
เสริมสรางคุณภาพครูฯ 

(คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา:2559) 
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ความม่ันคง  

ยุทธศาสตรชาติ 

 ๒๐ ป  การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

การสรางโอกาส ความ
เสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม 

การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ                      
และสังคมแหงชาติ                           

ฉบับที่ ๑๒                       
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การเสริมสรางความมั่นคง

แหงชาติฯ 

แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

การจัดการศึกษา                 
เพ่ือความม่ันคงของ

สังคมและประเทศชาติ 

การผลิตและพัฒนา
กําลังคน การวิจัย      

และนวัตกรรม เพ่ือสราง
ขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพ        
คนทุกชวงวัย และ       

การสรางสังคม                   
แหงการเรียนรู 

การสรางโอกาส        
ความเสมอภาค และ

ความเทาเทียม                  
ทางการศึกษา 

การจัดการศึกษาเพ่ือ
สรางเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ

ระบบบริหาร                      
จัดการศึกษา 

แนวทางการจัดทําแผนบูรณาการดานการศกึษาระดับภาค 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (แรงงาน) 

ยุทธศาสตรที่ ๘ 
พัฒนาวิทยฯ/เทคโนโลยี/

วิจัย/นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ ๗ 
พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ ๙ 
พัฒนาภาคเมือง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ปองกันการทุจริตฯ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมฯ ยุทธศาสตรที่ ๓ 
สรางความเขมแขง็    

ทางเศรษฐกิจฯ 

ยุทธศาสตรที่ ๑๐ 
ความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
สรางความเปนธรรม                  

ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ ๗ 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 
รายจายประจําป งปม. ๒๕๖๒ ดานความมั่นคง 

ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

ดานการแกไขปญหาความ
ยากจน ลดความเหลี่อม
ล้ําและสรางการเติบโต

จากภายใน 

ดานการจัดการน้ําและ
สรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 



ภารกิจของอปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท.  

ตอการตอการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 มีอะไรบาง 



กรอบแนวคิดของแผนการศึกษาแหงชาติ 

วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลอง  

         กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที ่21” 

การเขาถึงโอกาส

การศึกษา (Access) 

ความเทาเทียม 

(Equity) 

คุณภาพ 

(Quality) 

ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

การตอบโจทยบริบท               

ที่เปล่ียนแปลง

(Relevancy) 

ยุทธศาสตร เปาหมาย ผลลัพธสุดทาย 
3 

Presenter
Presentation Notes
ประเทศใดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน (Income per Capita)  ต่ำกว่า US$ 975 เหรียญ  ให้ถือว่าเป็นประเทศยากจน   ถ้าอยู่ระหว่าง US$ 975 ถึง 11905 เหรียญ ถือว่าเป็นประเทศรายได้ปานกลาง     และถ้าสูงกว่า US$ 11905 เหรียญขึ้นไป  ก็จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
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ยุทธศาสตร 
๑. การจัดการศึกษา                 

เพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 

๒. การผลิตและพัฒนา
กําลังคน การวิจัย      

และนวัตกรรม เพ่ือสราง
ขีดความสามารถ                            

ในการแขงขันของประเทศ 

๓. การพัฒนาศักยภาพ        
คนทุกชวงวัย และ       

การสรางสังคม                   
แหงการเรียนรู 

๔. การสรางโอกาส        
ความเสมอภาค และ

ความเทาเทียม                  
ทางการศึกษา 

๕. การจัดการศึกษาเพ่ือ
สรางเสริมคุณภาพชีวิต            
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๖. การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ                 

ระบบบริหาร                      
จัดการศึกษา 

• แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาการจัดการศึกษา

เพ่ือเสริมสรางความมั่นคง 
ยกระดับคุณภาพและ

สงเสริมโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต/พ้ืนท่ีพิเศษ 
พัฒนาการจัดการศึกษา

เพ่ือการจัดระบบการดูแล
และปองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม 

• โครงการสําคัญ 

ผลิตและพัฒนากําลังคนให
มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรง
ตามความตองการของ
ตลาดงาน และการพัฒนา
เศรษฐกิจ/สังคม 
สงเสริมการผลิตและพัฒนา

กําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรมท่ีสรางผลผลิต
และมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

โครงการสรางจิตสํานึก
ความรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
โครงการสงเสริมประชาธิปไตย

ในสถานศึกษา 
โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ 

ฯลฯ 

สงเสริม สนับสนุนใหคน  
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู
ความสามารถ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางเหมาะสม  
สงเสริมและพัฒนาแหลง

เรียนรู สื่อตาง  ๆใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน และเขาถึงไดโดย   
ไมจํากัดเวลา/สถานท่ี 
สรางเสริม/ปรับเปลี่ยน

คานิยมของคนไทยใหมีวินยั 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  
ท่ีพึงประสงค 
พัฒนาระบบและกลไก                     

การติดตาม การวัด และ
ประเมินผลผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ 
พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และ

นวัตกรรมการเรียนรู 
พัฒนาคุณภาพ/คุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการประชารัฐเพ่ือการ
ผลิตและพัฒนากําลังคน
ตามความตองการของ
ตลาดงานและประเทศ 
โครงการจัดทําแผนผลิตและ

พัฒนากําลังคนใหตรงกับความ
ตองการในกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย 
แผนงานพัฒนากําลังคนใหมี

ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ฯลฯ 

แผนงานสงเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
แผนงานยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานวิชาชีพครู     ฯลฯ 

 เพ่ิมโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเขาถึงการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษาสําหรับ                          
คนทุกชวงวัย 
พัฒนาฐานขอมูลดาน

การศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 
เชื่อมโยง เขาถึงได 

โครงการยกระดับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ICU 
โครงการเติมเต็มความรูผานสื่อ

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สื่อ
ทีวีสาธารณะ และชองทางตาง ๆ  
โครงการจัดทําฐานขอมูล

รายบุคคลทุกชวงวัย (ดาน
สาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา)  
โครงการคัดกรองและพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษ 

ฯลฯ 

สงเสริม สนับสนุนการสราง
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นําแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติ 
สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู แหลง
เรียนรู และสื่อการเรียนรู               
ตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี                
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
พัฒนาองคความรู งานวิจัย 

และนวัตกรรมดานการสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

โครงการนอมนําศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพคนทุกชวงวัย 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการรักษโลก รักษพลังงาน 
โครงการหองเรียนอนุรักษ

พลังงาน 
ฯลฯ 

ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารจัดการศึกษา 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
สงเสริมการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนในการจัดการศึกษา 
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ

ระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ี
สงผลตอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ของครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
โครงการพัฒนาระบบจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการศึกษา 
แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
โครงการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
ฯลฯ 



เปาหมายตัวชี้วัดของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579   

เปาหมายที่ 2 ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) 

เปาหมายที่ 1 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 

เปาหมายที่ 2 ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) 

เปาหมายที่ 2 ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) 

เปาหมายที่ 2 ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) 
ตัวชี้วัด 

ชวง 5 ปแรก   

พ.ศ. 2560 – 2564 



หลักการ/แนวคิดแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

30 

90% 

10.15 

80% 

20% 50% 98% 
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20%ของเด็กในวัยเรียนท่ีมี 



นักเรียนใน                   

เขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต                 

มีคะแนน O-NET 

แตละวิชา                 

รอยละ 50 ข้ึนไป 

ระดับ

ความสามารถ          

การใช

ภาษาอังกฤษ      

ของบัณฑิตตาม

มาตรฐาน 

CEFR สูงข้ึน 

ผลคะแนน 

PISA เฉลี่ย 

ของนักเรียน

อายุ 15 ป 

เพ่ิมข้ึน 

ความพึงพอใจ

ของสถาน

ประกอบการ  

ตอผูจบ

การศึกษา

เพ่ิมข้ึน 

การแสดงออก

ดานคุณธรรม 

จริยธรรมของ

นักเรียน เพ่ิมข้ึน 

การอานของ

คนไทย 

เพ่ิมข้ึน 

สถานศึกษา             

ที่มีการจัด      

การเรียนการสอน /

กิจกรรมเพ่ือ

เสริมสราง               

ความเปนพลเมือง 

จํานวนโครงการ 

วิจัยเพ่ือสราง

องคความรูที่ใช

พัฒนาประเทศ 

เพ่ิมข้ึน 

งานวิจัยไดรับ 

การตีพิมพในระดบั

นานาชาติ  

เพ่ิมข้ึน 

สถานศึกษามี

คุณภาพตามเกณฑ 

ประกันคุณภาพ 

เพ่ิมข้ึน 

ความแตกตางของ

คะแนน O-Net 

คณิตศาสตรและ

ภาษาอังกฤษ 

ลดลง 

นักเรียนมีคะแนน  

O-Net แตละวิชา 

รอยละ 50 ข้ึนไป 

เด็กแรกเกิด–5 ป  

มีพัฒนาการ

สมวัย 
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B2 

85% 50% 
นอยกวา 

10 

85% 40% 75% 

80% 500 10% 

50% 30% 500 



จํานวนโรงเรียนขนาด

เล็กที่ไมผานการ

ประเมินคุณภาพ

ภายนอกลดลง ปรับปรุงโครงสราง                

การบริหารงานของ ศธ. 

สัดสวนงบประมาณ 

Agenda สูงข้ึน  

เมื่อเทียบกับ Function  

(40 : 60) 
ระบบการประกันคุณภาพ 

ที่เหมาะสม สอดคลองกบั

บริบทของสถานศึกษา 
สัดสวนผูเรียนเอกชน

สูงข้ึน เมื่อเทียบกับรัฐ 

(25 : 75) 
สถานศึกษาที่ปลอด 

ยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

ระบบบริหารงานบุคคล

ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษามปีระสทิธิภาพ มีกลไกสงเสริมให                  

ทุกภาคสวนสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ปรับระบบการจัดสรร

เงินไปสูดานอุปสงค 
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย

ความเปนอิสระ และความ

รับผิดชอบของสถานศึกษา 

มีฐานขอมูล                         

ดานการศึกษา ฐานขอมูล

รายบุคคลดานการศึกษา ภาคประชาสังคม                          

มีสวนรวมจัดการศึกษา

ประชารัฐเพ่ิมข้ึน 
ระบบเครือขายดิจิทัล 

มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากร                                 

ทางการศึกษา 

ไดรับ การพัฒนา 

อยางมีประสิทธิภาพ 

อัตราเด็ก                       

ออกกลางคันลดลง 
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รอยละของผูเรียน                

ที่เรียนในระบบ              

ทวิภาคี/สหกิจศึกษา                           

ในสถานประกอบการ               

ที่มีมาตรฐาน 

เพ่ิมข้ึน 

อันดับ

ความสามารถ

ในการแขงขัน 

ดานการศึกษา  

ดีข้ึน (IMD) 

จํานวน

สถาบันอุดมศึกษา

ที่อยูใน 200 

อันดับแรก                

ของโลก 

รอยละของ

โรงเรียน 

ที่จัดการศึกษา 

STEM ศึกษา 

เพ่ิมข้ึน 

มีฐานขอมูล 

ความตองการ

กําลังคน 

ตามกลุม

อุตสาหกรรม 

จํานวน

หลักสูตร 

ที่จัดทวิวุฒิ 

เพ่ิมข้ึน 

อัตราการมีงานทํา

ภายใน 1 ป                    

ของผูจบ

อาชีวศึกษา                    

(ไมนับศึกษาตอ) 

เพ่ิมข้ึน 

อัตราการมีงาน

ทํา ภายใน 1 ป                 

ของผูจบ

อุดมศึกษา 

เพ่ิมข้ึน 

อันดับความ               

พึงพอใจของ                          

สถานประกอบการ                  

ตอผูจบการศึกษา 

เพ่ิมข้ึน 

สัดสวนผูเรียน

วิทยาศาสตร :

สังคมศาสตร 

สัดสวน

อาชีวศึกษา : 

สามัญศึกษา 

รอยละของ

ประชากร                     

วัยแรงงานที่จบ

การศึกษาระดับ 

ม.ปลายหรือ

เทียบเทา เพ่ิมข้ึน 34 

48 

45 

30% 5 30% 

45 : 55 30 : 70 60% 80% 75% 
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ความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน 

และการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค 



ความเชื่อมโยงของแผนพฒันาการศกึษา 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 

แผนการศึกษาแหงชาติ                    

พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา 

Area 

ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณป 2562 

Agenda Function 

ระดับภาค 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 

ภาคใต 

ภาคใตชายแดน 

นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ 

และกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

แผนจัดตั้งงบประมาณป 2562 

แผนพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน 



การขับเคลือ่นแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค 

หนวยงานสังกัด ศธ.                

ในจังหวัด 
กศจ. สอศ. สกอ. 

สช. กศน. คุรุสภา สกสค. 

หนวยงานอื่น ๆ พม. 

กห. สธ. 

อปท. 

ฯลฯ 

แผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค 

ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคใตชายแดน 

ภาค 15 : เชียงใหม 
เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง 
ลําพูน 
ภาค 16 : เชียงราย 
เชียงราย นาน พะเยา แพร 
ภาค 17 : พิษณุโลก 
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ 
สุโขทัย อุตรดิตถ 
ภาค 18 : นครสวรรค 
กําแพงเพชร นครสวรรค พิจิตร 
อุทัยธานี  

ภาค 10 : อุดรธานี 
บึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี 
ภาค 11 : สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
ภาค 12 : ขอนแกน 
กาฬสินธุ  ขอนแกน 
มหาสารคาม รอยเอ็ด 
ภาค 13 : อุบลราชธานี 
ยโสธร  ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี 
ภาค 14 : นครราชสีมา 
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 

ภาค 1 : ปธุมธานี 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี กรุงเทพมหานคร 
ภาค 2 : ลพบุร ี
ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง 
ภาค 3 : ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว 
ฉะเชิงเทรา 
ภาค 4 : ราชบุรี 
กาญจนบุร ีนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี 
ภาค 5 : สมุทรสงคราม 
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ภาค 3 : ฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ 

ภาค 4 : ชลบุรี 
จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง 

ภาค 6 : นครศรีธรรมราช 
ชุมพร  นครศรีธรรมราช พัทลุง   

สุราษฎรธานี 

ภาค 7 : ภูเก็ต 
กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต  ระนอง 

ภาค 8 : ยะลา 
นราธิวาส  ปตตานี  ยะลา  สงขลา  

สตูล 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

ฐานเศรษฐกิจสรางสรรค
มูลคาสูง 

หลุดพนจากความยากจน                        
สูเปาหมายการพ่ึงตนเอง 

ฐานเศรษฐกิจช้ันนํา ฐานเศรษฐกิจช้ันนํา 
ฐานการสรางรายได                       

ท่ีหลากหลาย 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
เพ่ือความม่ันคง 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค 

สพป./สพม. 

• นโยบายตนสังกัด 
• แผนพัฒนาการศึกษา (พ้ืนฐาน-อาชีวะ-อุดม) 
• ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ 
• นโยบายผูวาราชการจังหวัด 





9 STEP ของการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 

ลําดับความสําคญัของตัวชี้วัดในแตละเปาหมาย 

กําหนดวิธีการทํางานและสรางทีมผูรบัผดิชอบ 

1 

Public Feedback 

สื่อสารใหสังคมรับรู 

ทํา Roadmap สูความเปนจรงิ 

หนวยขับเคลือ่นที่มีประสทิธิภาพ 

สรุปบทเรียน 

จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 

แสดง Best Practice 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 



     

     ขอขอบคุณ 
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