


คํานํา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจํา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับน้ีขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบการดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา

สู่ความสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีสาระสําคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ซ่ึงได้มีการ

วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจําปีกับนโยบายระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สู่การปฏิบัติในเขต

พื้นที่การศึกษา ภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติการประจํา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับน้ี เกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มภารกิจ และผู้บริหารทุกท่านภายใต้การให้

คําแนะนํา กํากับจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และจะบรรลุตาม

เป้าหมายความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาและทุกภาคส่วนระดม

สรรพกําลังร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทาง

ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ตุลาคม 2565
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ส่วนท่ี 1

สภาพท่ัวไป

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 มี

ภารกิจในการกํากับ ดูแล ประสาน สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนได้รับ

การศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1.1. สถานที่ต้ัง

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากศูนย์กลาง

จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากร

วัยเรียนในพ้ืนที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอท่ามะกา อําเภอพนมทวน และอําเภอห้วยกระเจา มีโรงเรียนใน

สังกัดรวมท้ังสิ้น 101 โรงเรียน มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 1,498.58 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 ทิศเหนือ ติดอําเภอเลาขวัญ (กาญจนบุรี)

 ทิศตะวันออก ติดอําเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) และอําเภอกําแพงแสน (นครปฐม)

 ทิศใต้ ติดอําเภอบ้านโป่ง (ราชบุรี)

 ทิศตะวันตก ติดอําเภอบ่อพลอย (กาญจนบุรี) และอําเภอท่าม่วง (กาญจนบุรี)

1.2. เขตพ้ืนที่บริการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีพื้นท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัด

การศึกษาในเขตพ้ืนที่อําเภอท่ามะกา อําเภอพนมทวน และอําเภอห้วยกระเจา รวม 29 ตําบล 305

หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย

อําเภอ ตําบล (แห่ง) หมู่บ้าน (แห่ง)
เทศบาล/ตําบล

(แห่ง)

อบต.

(แห่ง)
พ้ืนท่ี (ตร.ก.ม.)

ท่ามะกา 17 148 9 12 340.80

พนมทวน 8 91 5 5 535.78

ห้วยกระเจา 4 66 2 2 622.00

รวม 29 305 16 19 1,498.58

ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
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1.3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ



แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2566④

1.4. ข้อมูลพ้ืนฐานการจัดการศึกษา

จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จําแนกตามสังกัด

สังกัด

ระดับการศึกษา

รวม

(โรงเรียน)

อ.
1

-อ
.3

อ.
1

-ป
.6

ป.
1-

ป.
6

อ.
1-

ม.
3

อ.
1-

ม.
6

ม.
1-

ม.
6

ป.
4

-ม
.6

กระทรวงศึกษาธิการ

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา - 74 - 26 1 - - 101

1.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา - - - - - 8 - 8

1.3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - - - - - - - -

2. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - 6 - 2 - 1 - 9

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 - - - - - - 25

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน - - - - - - - -

รวม 25 80 - 28 1 9 - 143

ท่ีมา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ



แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2566⑤

1.4.1 ข้อมูลจํานวนนักเรียน

ตารางจํานวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2565

ระดับ
ปีการศึกษา

2563 2564 2565

ระดับก่อนประถมศึกษา

อนุบาล 1 (3 ขวบเดิม) 575 536 509

อนุบาล 2 1,473 1,347 1,420

อนุบาล 3 1,589 1,475 1,407

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,637 3,358 3,336

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,719 1,733 1,663

ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,788 1,672 1,703

ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,809 1,776 1,684

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,638 1,791 1,829

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,638 1,654 1,805

ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,667 1,616 1,644

รวมระดับประถมศึกษา 10,259 10,242 10,328

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 796 722 719

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 755 752 678

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 755 687 696

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,306 2,161 2,093

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 65 75 83

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 49 55 66

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 45 48 52

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 159 178 201

รวม 16,361 15,939 15,958

ท่ีมา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563 - 2565 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
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ตารางสรุปจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ระดับช้ัน
เพศ

รวม จํานวนห้องเรียน
ชาย หญิง

อนุบาลปีท่ี 1 260 249 509 49

อนุบาลปีท่ี 2 735 685 1,420 108

อนุบาลปีท่ี 3 730 677 1,407 107

รวมก่อนประถมศึกษา 1,725 1,611 3,336 264

ประถมศึกษาปีท่ี 1 865 798 1,663 107

ประถมศึกษาปีท่ี 2 898 805 1,703 112

ประถมศึกษาปีท่ี 3 870 814 1,684 113

ประถมศึกษาปีท่ี 4 978 851 1,829 115

ประถมศึกษาปีท่ี 5 937 868 1,805 113

ประถมศึกษาปีท่ี 6 831 813 1,644 116

รวมประถมศึกษา 5,397 4,949 10,328 676

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 397 322 719 33

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 361 317 678 33

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 377 319 696 33

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,135 958 2,093 99

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 29 54 83 2

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 35 31 66 2

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 18 34 52 2

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 82 119 201 6

รวมท้ังส้ิน 8,321 7,637 15,958 1,045

ท่ีมา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
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1.4.2. ข้อมูลด้านบุคลากร

จํานวนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด

ท่ี ประเภท

จํานวนครูท่ีจบการศึกษา (แยกตามวุฒิ)

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม

1 ผอ.โรงเรียน 47 33 1 4 5 48 37 85

2 รอง ผอ.โรงเรียน 7 10 7 10 17

3 ข้าราชการครู 154 618 772 21 132 153 175 750 925

รวม 154 618 772 75 175 153 1 4 5 230 797 1,027

ท่ีมา : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล

จํานวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนในสังกัด

ที่ ประเภท

จํานวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างที่จบการศึกษา (แยกตามวุฒิ)

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม

1 พนักงานราชการ 7 17 24 7 17 24

2 ครูอัตราจ้าง/

ลูกจ้างชั่วคราว

3 16 19 3 16 19

รวม 10 30 73 10 30 73

ท่ีมา : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
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จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว ในสํานักงาน

ท่ี ประเภท

จํานวน แยกตามวุฒิการศึกษา

รวม

กรอบตาม

เกณฑ์ ก.ค.ศ

.(อัตรา)

ตาม

บัญชี

ถือจ่าย

(อัตรา)

ต่ํา

กว่า

ป.ตรี

ป.

ตรี

ป.โท ป.

เอก

1 ผู้อํานวยการ สพป. 1 1 1 1

2 รองผู้อํานวยการ สพป. 3 3 2 1 3

3 กลุ่มอํานวยการ 6 2 1 1 2

4 กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์
9 8 2 3 3 8

5 กลุ่มนโยบายและแผน 5 5 1 4 5

6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 9 6 3 9

7 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 20 20 2 16 2 20

8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 6 6 6

9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 1 1 1 1

10
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีและการส่ือสาร
1 1 1 1

11 กลุ่มกฎหมายและคดี 2 2 2 2

12 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2 2 2

13 ลูกจ้างประจํา 6 6 5 1 6

14 ลูกจ้างช่ัวคราว 4 5 9

ท่ีมา : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565)
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1.4.3 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2565 จําแนกตามศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน

(School Performance Center : SP Center)

ศูนย์ส่งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียน

จํานวน

โรงเรียน

รายช่ือโรงเรียน

ท่ามะกา 1 10 1. บ้านท่ามะกา 2. บ้านหนองลาน 3. บ้านหนองกรด 4. วัดห้วยตะเคียน

5. วัดหนองโรง 6. วัดทุ่งมะกรูด 7. บ้านทุ่งประทุน 8. วัดดอนชะเอม

9. วัดเขาสะพายแร้ง 10. วัดสนามแย้

ท่ามะกา 2 8 1. บ้านบึงวิทยา 2. บ้านรางกระต่าย“พิริยะประชาวิทยาคาร”

3.บ้านหนองตาแพ่ง 4. บ้านหนองตาคง 5. วัดตะคร้ําเอน

6.วัดสํานักคร้อ 7. วัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” 8. วัดใหม่เจริญผล

ท่ามะกา 3 11 1. วัดพระแท่นดงรัง 2. บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 3. บ้านดอนรัก

4. บ้านหนองลาน 5. บ้านจันทร์ลาดวิทยา 6. วัดหนองไม้แก่น

7. วัดดาปานนิมิต มิตรภาพท่ี 142 8. บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์

9. ประชาวิทยาคาร 10. บา้นดอนตาลเสี้ยน 11. บ้านอุโลกส่ีหมื่น

ท่ามะกา 4 11 1. วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 2. วัดเขาใหญ่ 3. วัดเขาสามสิบหาบ

4. บ้านหนองหิน 5. บ้านเขาช่อง 6. บ้านชายธูป 7. วัดเขาตะพั้น

8. วัดดอนเขว้า 9. วัดหนองพลับ 10. วัดท่ากระทุ่ม 11. วัดแสนตอ

ท่ามะกา 5 9 1. อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 2. วัดดอนขม้ิน 3. วัดคร้อพนัน

4. วัดกระต่ายเต้น 5. บ้านท่าพะเนียง 6. วัดดงสัก “หม่ันวิทยาคาร”

7. ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 8. เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

9. วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร)

พนมทวน 1 7 1. วัดบ้านทวน 2. บ้านดอนสระ 3. วัดพังตรุ 4. บ้านบ่อระแหง

5. บ้านโป่งกูป 6. บ้านกระเจา 7. วัดเบญพาด

พนมทวน 2 12 1. วัดดอนเจดีย์ 2.วัดบ้านน้อย 3. บ้านหนองขุย 4. บ้านสระลุมพุก

5. เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 6. วัดห้วยสะพาน 7. วัดนาพระยา

8. บ้านรางยอม 9. บ้านห้วยด้วน 10. บ้านวังรัก 11. บ้านหลุมหิน

12. วัดทุ่งสมอ
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ศูนย์ส่งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียน

จํานวน

โรงเรียน

รายช่ือโรงเรียน

พนมทวน 3 9 1. อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 2. บ้านโคราช 3. บ้านดอนเตาอิฐ

4. บ้านหนองจอก 5. บ้านตลาดเขตมิตรภาพท่ี 105 6. วัดสาลวนาราม

7. บ้านบ่อหว้า 8. บ้านหนองโพธิ์ 9. บ้านดอนมะขาม

ห้วยกระเจา 1 11 1. อนุบาลห้วยกระเจา 2. บ้านเขาศาลา 3. บ้านทุ่งมังกะหร่า

4. บ้านทัพพระยา 5. บ้านเขากรวด 6. บ้านซ่อง 7. บ้านไพรงาม

8. บ้านวังไผ่ 9. บ้านหนองตายอด 10. บ้านอ่างหิน 11. บ้านนาใหม่

ห้วยกระเจา 2 6 1. วัดดอนแสลบ 2. วัดหนองปลิง 3. วัดเขารักษ์ 4. บ้านตลุงใต้

5. บ้านพนมนาง 6. บ้านหนองนางเลิ้ง

ห้วยกระเจา 3 7 1.บ้านไผ่สี 2. บ้านห้วยยาง 3.บ้านสระจันทอง 4. วัดสระลงเรือ

5. บ้านหนองเจริญสุข 6. เมตตาจิตต 7.บ้านห้วยลึก
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1.4.4 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2565 จําแนกตามอําเภอ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ท่ี ช่ือโรงเรียน
ท่ีอยู่ ระดับการจัดการศึกษา

หมาย

เหตุหมู่ ตําบล อําเภอ อ.1-ป6
อ.1-

ม.3
อ.1-ม.6

อําเภอท่ามะกา

1 บ้านท่ามะกา 5 ท่ามะกา ท่ามะกา /

2 วัดคร้อพนัน 7 ท่าไม้ ท่ามะกา /

3 บ้านหนองลาน 11 ท่ามะกา ท่ามะกา /

4 วัดกระต่ายเต้น 2 ท่าไม้ ท่ามะกา /

5 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูปทิศ 7 ท่ามะกา ท่ามะกา /

6 วัดดอนขม้ิน 3 ดอนขม้ิน ท่ามะกา /

7 วัดใหม่เจริญผล 2 เทศบาล ต.ท่าเรือ ท่ามะกา /

8 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" 1 เทศบาล ต.ท่าเรือ ท่ามะกา /

9 บ้านหนองตาแพ่ง 7 ตะคร้ําเอน ท่ามะกา /

10 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 8 ตะคร้ําเอน ท่ามะกา /

11 บ้านหนองตาคง 13 ตะคร้ําเอน ท่ามะกา /

12 วัดตะคร้ําเอน 1 ตะคร้ําเอน ท่ามะกา /

13 วัดสํานักคร้อ 2 ตะคร้ําเอน ท่ามะกา /

14 บ้านบึงวิทยา 9 ตะคร้ําเอน ท่ามะกา /

15 วัดดงสัก "หม่ันวิทยาคาร" 4 พงตึก ท่ามะกา /

16 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) 1 พงตึก ท่ามะกา /

17 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 2 ท่าเสา ท่ามะกา /

18 บ้านท่าพะเนียง 2 ท่าเสา ท่ามะกา /

19 วัดเขาใหญ่ 3 โคกตะบอง ท่ามะกา /

20 บ้านชายธูป 5 โคกตะบอง ท่ามะกา /

21 วัดหนองพันท้าว

(พรประชาวิทยาคาร)
6 พงตึก ท่ามะกา /

22 วัดเขาตะพั้น 6 โคกตะบอง ท่ามะกา /

23 วัดห้วยตะเคียน 3 ยางม่วง ท่ามะกา /

24 วัดหนองโรง 7 ยางม่วง ท่ามะกา /

25 วัดเขาสะพายแร้ง 2 สนามแย้ ท่ามะกา /
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ท่ี โรงเรียน
ท่ีอยู่ ระดับการจัดการศึกษา หมาย

เหตุหมู่ ตําบล อําเภอ อ.1-ป6
อ.1-

ม.3
อ.1-ม.6

26 วัดสนามแย้ 6 สนามแย้ ท่ามะกา /

27 บ้านหนองกรด 5 ยางม่วง ท่ามะกา /

28 วัดทุ่งมะกรูด 4 ดอนชะเอม ท่ามะกา /

29 บ้านทุ่งประทุน 5 ดอนชะเอม ท่ามะกา /

30 วัดดอนชะเอม 1 ดอนชะเอม ท่ามะกา /

31 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 4 วัดหวายเหนียว ท่ามะกา /

32 วัดเขาสามสิบหาบ 8 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /

33 บ้านหนองหิน 1 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /

34 บ้านเขาช่อง 8 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /

35 วัดหนองพลับ 11 แสนตอ ท่ามะกา /

36 วัดท่ากระทุ่ม 1 แสนตอ ท่ามะกา /

37 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 4 แสนตอ ท่ามะกา /

38 บ้านดอนเขว้า 6 แสนตอ ท่ามะกา /

39 บ้านดอนตาลเสี้ยน 5 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /

40 บ้านอุโลกส่ีหมื่น 6 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /

41 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 3 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /

42 ประชาวิทยาคาร 4 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /

43 วัดพระแท่นดงรัง 10 พระแท่น ท่ามะกา /

44 วัดหนองลาน 3 หนองลาน ท่ามะกา /

45 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพท่ี 142 2 หนองลาน ท่ามะกา /

46 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 4 พระแท่น ท่ามะกา /

47 บ้านดอนรัก 6 พระแท่น ท่ามะกา /

48 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 4 หนอนลาน ท่ามะกา /

49 วัดหนองไม้แก่น 6 หนองลาน ท่ามะกา /

รวมอําเภอท่ามะกา (49 โรงเรียน)
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ท่ี โรงเรียน
ท่ีอยู่ ระดับการจัดการศึกษา หมาย

เหตุหมู่ ตําบล อําเภอ อ.1-ป.6
อ.1-

ม.3
อ.1-ม.6

อําเภอพนมทวน

1 วัดบ้านทวน 9 พนมทวน พนมทวน /

2 บ้านดอนมะขาม 1 ดอนตาเพชร พนมทวน /

3 วัดสาลวนาราม 7 ดอนตาเพชร พนมทวน /

4 บ้านบ่อหว้า 9 ดอนตาเพชร พนมทวน /

5 บ้านหนองโพธิ์ 8 ดอนตาเพชร พนมทวน /

6 บ้านดอนสระ 6 พนมทวน พนมทวน /

7 วัดห้วยสะพาน 2 หนองโรง พนมทวน /

8 วัดทุ่งสมอ 2 ทุ่งสมอ พนมทวน /

9 บ้านห้วยด้วน 5 หนองโรง พนมทวน /

10 บ้านวังรัก 7 หนองโรง พนมทวน /

11 บ้านหลุมหิน 10 หนองโรง พนมทวน /

12 วัดนาพระยา 6 หนองโรง พนมทวน /

13 บ้านรางยอม 8 หนองโรง พนมทวน /

14 วัดดอนเจดีย์ 2 ดอนเจดีย์ พนมทวน /

15 วัดบ้านน้อย 3 ดอนเจดีย์ พนมทวน /

16 บ้านหนองขุย 4 หนองสาหร่าย พนมทวน /

17 บ้านสระลุมพุก 1 หนองสาหร่าย พนมทวน /

18 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 5 หนองสาหร่าย พนมทวน /

19 วัดพังตรุ 1 พังตรุ พนมทวน /

20 บ้านบ่อระแหง 5 พังตรุ พนมทวน /

21 บ้านโป่งกูป 4 พังตรุ พนมทวน /

22 บ้านกระเจา 4 พังตรุ พนมทวน /

23 วัดเบญพาด 2 พังตรุ พนมทวน /

24 อนุบาลพนมทวน 2 รางหวาย พนมทวน /

25 บ้านโคราช 15 รางหวาย พนมทวน /

26 บ้านดอนเตาอิฐ 15 รางหวาย พนมทวน /

27 บ้านหนองจอก 4 รางหวาย พนมทวน /

28 บ้านตลาดเขตมิตรภาพท่ี 105 5 รางหวาย พนมทวน /

รวมอําเภอพนมทวน (28 โรงเรียน)
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ท่ี โรงเรียน
ท่ีอยู่ ระดับ หมาย

เหตุหมู่ ตําบล อําเภอ
อ.1-ป.6

อ.1-

ม.3 อ1-ม.6

อําเภอห้วยกระเจา

1 อนุบาลห้วยกระเจา 3 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /

2 บ้านซ่อง 13 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /

3 บ้านไพรงาม 15 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /

4 บ้านเขาศาลา 7 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /

5 บ้านทุ่งมังกะหร่า 11 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /

6 บ้านทัพพระยา 8 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /

7 บ้านเขากรวด 5 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /

8 วัดสระลงเรือ 1 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /

9 บ้านหนองเจริญสุข 7 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /

10 เมตตาจิต 4 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /

11 บ้านห้วยลึก 6 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /

12 บ้านห้วยยาง 3 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /

13 บ้านสระจันทอง 5 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /

14 บ้านไผ่สี 2 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /

15 วัดดอนแสลบ 1 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /

16 วัดหนองปลิง 10 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /

17 วัดเขารักษ์ 5 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /

18 บ้านตลุงใต้ 6 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /

19 บ้านพนมนาง 2 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /

20 บ้านหนองนางเลิ้ง 8 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /

21 บ้านวังไผ่ 2 วังไผ่ ห้วยกระเจา /

22 บ้านหนองตายอด 7 วังไผ่ ห้วยกระเจา /

23 บ้านอ่างหิน 8 วังไผ่ ห้วยกระเจา /

24 บ้านนาใหม่ 5 วังไผ่ ห้วยกระเจา /

รวมอําเภอห้วยกระเจา 24 โรงเรียน
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1.5 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1.5.1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จากผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน

(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงทดสอบสมรรถนะ 2 ด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียงและด้าน

การอ่านรู้เรื่อง ปรากฎผล ดังนี้

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปี

การศึกษา 2564

สมรรถนะ
ผลคะแนนการทดสอบจําแนกตาม

องค์ประกอบ (ร้อยละ)

ระดับผลการทดสอบจําแนกตาม

ความสามารถ
การอ่าน

คํา

การอ่าน

ประโยค

การอ่าน

ข้อความ

รวม 3

องค์ประกอบ

การอ่าน

คํา

การอ่าน

ประโยค

การอ่าน

ข้อความ

รวม 3

องค์ประกอบ

ด้านการอ่านออกเสียง 82.39 77.24 79.36 74.13 ดีมาก ดี ดี

ด้านการอ่านรู้เรื่อง 81.22 75.56 75.84 72.23 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

1.5.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ

(National Test : NT) ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์

ปรากฎผล ดังนี้

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test :

NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563-2564

ความสามารถพ้ืนฐาน
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

เขต

พ้ืนท่ี

ประเทศ ผลต่าง เขตพ้ืนท่ี ประเทศ ผลต่างปี

2563

ด้านภาษาไทย 53.21 47.46 5.75 60.18 - +6.97

ด้านคณิตศาสตร์ 45.97 40.47 5.50 55.65 - +9.68

รวมทุกด้าน 49.59 43.97 5.62 58.25 - +8.66

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉล่ียร้อยละของการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา

2564 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เม่ือเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563

มีค่าเฉล่ียสูงข้ึนทุกด้าน
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1.5.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ

(Ordinary National : O-NET) ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงทดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปรากฏผล ดังนี้

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นท่ี

กับระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

จากตารางที่ 3 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในปีการศึกษา 2563

กับปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาตร์ มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.63 ส่วนวิชาอ่ืนมีคะแนนเฉล่ียลดลงทุกวิชา

1.5.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ

(Ordinary National : O-NET) ปีการศึกษา 2563 ซ่ึงทดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปรากฎผลดังนี้

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นท่ี

กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วิชา
ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ

2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ

ภาษาไทย 57.14 52.82 -4.32 54.96 49.54 -5.42 56.20 50.38 -5.82

คณิตศาสตร์ 29.57 36.20 6.63 28.59 35.85 7.26 29.99 36.83 6.84

วิทยาศาสตร์ 37.84 34.94 -2.90 37.64 33.68 -3.96 38.78 34.31 -4.47

ภาษาอังกฤษ 38.13 34.87 -3.26 38.87 35.46 -3.41 43.55 39.22 -4.33

รวมเฉล่ีย 40.67 39.71 -0.96 40.02 38.63 -1.38 42.13 40.19 -1.94

วิชา
ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ

2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ

ภาษาไทย 58.98 57.48 -1.50 55.18 52.13 -3.05 54.29 51.19 -3.10

คณิตศาสตร์ 22.72 23.11 0.39 25.82 24.75 -1.07 25.46 24.47 -0.99

วิทยาศาสตร์ 29.89 31.39 1.50 30.17 31.67 1.50 29.89 31.45 1.56

ภาษาอังกฤษ 31.72 27.51 -4.21 34.14 30.79 -3.35 34.38 31.11 -3.27

รวมเฉล่ีย 35.83 34.87 -0.95 36.33 34.84 -1.49 36.01 34.56 -1.45
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จากตารางที่ 4 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ในปีการศึกษา 2563 กับปี

การศึกษา 2564 พบว่า ระดับคะแนนเฉล่ียปี 2564 น้อยกว่าปี 2563 ร้อยละ (-0.95)

เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงข้ึน

1.5.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (Ordinary

National : O-NET) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทดสอบใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ

ปรากฏผลดังนี้

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นท่ี

กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

จากตารางท่ี 5 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่ปีการศึกษา 2563 และ 2564

พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นร้อยละ 6.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ย

สูงข้ึนทุกวิชา

วิชา
ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ

2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ

ภาษาไทย 37.12 54.48 17.36 45.22 47.74 2.52 44.36 46.40 2.04

สังคมศึกษา ฯ 33.86 40.30 6.44 36.32 37.45 1.13 35.93 36.87 0.94

ภาษาอังกฤษ 24.19 24.25 0.06 29.73 25.83 -3.90 29.94 25.56 -4.38

คณิตศาสตร์ 18.10 25.00 6.90 26.33 21.83 -4.50 26.04 21.28 -4.76

วิทยาศาสตร์ 28.84 31.09 2.25 33.04 29.04 -4.00 32.68 28.65 -4.03

รวมเฉล่ีย 28.42 35.02 6.60 34.13 32.38 -1.75 33.79 31.75 -2.04
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ส่วนท่ี 2

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนสําคัญท่ีเกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ท่ีสําคัญและมีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ต้ังแต่จันทร์ท่ี 6

เมษายน2560 ซึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับ การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคท่ีหน่ึง
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย

รัฐต้องดําเนินการให้ประซาซนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริม
ให้มีการเรียนรูต้ลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ การดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ ให้เป็นไปตามแผน
การศึกษาแห่งชาติด้วย

การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตาม
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษา ตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัด ของตน

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดคํานิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง

การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกําหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ

การศึกษาสําหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดย
คํานึงถึง ความสามารถของบุคคลนั้น
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คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ได้กําหนดนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาริการ พ.ศ.
2546 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการ
จัด และการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้

1) จัดทําข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน

2) กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนํา
เทคโนโลยี สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา

4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษา
5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม การจัดการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นท่ีการศึกษา

6) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของ

สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น

เป้าหมาย การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้อง และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซ่ึง
กําหนดให้หน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าท่ีดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561
- 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึง การให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอ
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ภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6)
ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทําไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความม่ันคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนา
การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเท่ียว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15)
พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติมชิอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
เป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นท่ี 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับ
ประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว ส่ือสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถ ของพหุปัญญาดข้ึีน มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้

1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21 2) เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้
เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย ให้คน
ไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะท่ีจําเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน

2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา คือ
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุนท่ี
เหมาะสม สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการ
ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มี
เป้าหมาย ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต และมีแผนย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่

1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษาข้ึนพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดี
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2. ที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะสําคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด
ความจํา ทักษะการควบคุม อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่
กับการยกระดับบุคลากร ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็น
มืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมี
คุณภาพมากขึ้น

3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ี
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ
และความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเชื่อมต่อกับโลกการทํางาน 4) จัดให้มี
พัฒนาทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกรรม และ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมกันและทํางานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม
5) ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เช่ือมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน
หรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้าน ต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิต ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน
/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถว้น รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลตลอดชีวิตดข้ึีน

2.5 แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2561 เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ

และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ กับการ
พัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา
ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซ่ึงมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้าน
การศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มี
การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ง
กําหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการ'ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นําไปสู่การจ้างงาน และ
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การสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุน การ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และกําหนดกิจกรรมท่ีส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง ต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการดําเนินการที่สําคัญภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง

โอกาส และความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนากําลังคน ให้มีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นําไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรู้สําหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผน
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กําหนด สาระสําคัญสําหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา
ใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20
ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 2)
การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3)
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2.7 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม

ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดําเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน
ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาท่ีดําเนินการได้ดีเยี่ยม (BestPractice) เพื่อปรับปรงุพฒันาและขยายผลต่อไป

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ พร้อมท้ังหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยท่ีมีอยู่ในทุกหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ดําเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อ

สร้างสมรรถนะท่ีสําคัญจําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
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2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วยการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมท้ังการเรียนรู้ ผ่าน
แพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คําปรึกษาแนะนํา

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติ
ในช้ันเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุ
เป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่

2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน และการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการสอนคุณภาพสูง
รวมท้ังมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน

2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดย
บูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ
และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เร่ืองเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบ
แทนท่ีสูงข้ึน

2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ ให้
เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ท่ีผู้เรียนและ
ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมท้ังมีบริเวณพักผ่อนท่ีมีบริการ
ลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ท่ีตัวผู้เรียน

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยัง

สถานศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อรับการ

พัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ
ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง
รวมท้ังกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม

3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และการ
เรียนรู้ท่ีบ้านเป็นหลัก (Home–based Learning)
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4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แบบโมดูล (Modular System) มี

การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ นอก
ระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทํา

4.2 ขับเคล่ือนการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะกําลังคน
ตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมท้ังขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกําลังคนที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ

4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ
New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะท่ี
จําเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนําผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทํางาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตร
มาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English
Competency)

4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่

4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกําลังแรงงานในภาคเกษตร
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer)
ท่ีสามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้

4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทํา โดยบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และสถาบันสังคมอ่ืน

4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสําหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนท่ีสอดคล้อง
มาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้ง
สามารถนําผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้

5. ก า รส่ ง เ ส ริ มสนั บส นุนวิ ช าชี พค รู บุ คล าก รทา งก าร ศึ กษา และบุ ค ล าก รสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance
Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับอาชีวศึกษา

5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมท้ังให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ
การดําเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะท่ี
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต

5.5 เร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม

6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 ขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกลไก

หลัก ในการดําเนินงาน (Digitalize Process) การเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริม
ความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายส่ือสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง

6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจําเป็นและ
ใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ

6.4 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหน่ง
และสายงานต่าง ๆ

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

7. การขับเคล่ือนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
1.เร่งรัดการดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึงแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดย
ดําเนินการจัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นท่ี ทําหน้าท่ีตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ
จัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ

4. สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี (Function)
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซ่ึงได้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น
ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การ
ดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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2.8 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศกึษา ซึง่ถือเป็นส่วนสําคัญย่ิง

ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกดา้น ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินการ
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ บับที่ 13 และแผนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้าน
ประสิทธิภาพ และกําหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ด้านความปลอดภัย

1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal)
2. ด้านโอกาสและลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่ มีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสําหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพื่อให้ทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้

2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจาก
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ

3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่ีเน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบท

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น
โดยใช้การรวมพลังทํางานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน
รวมทั้ งมีความจงรักภักดี ต่อสถา บันหลักของชาติ ยึดมั่ นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 นําไปสู่การมีอาชีพ มีงานทํา
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้
นําไปสู่การพฒันาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทัง้ส่งเสริมการนําระบบธนาคารหน่วยกิต
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา

3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมท้ังบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ

4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน

ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือน

บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพื่อให้ประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน
ท่ีตั้งในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป
(Next Normal)

จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จุดเน้นท่ี 1 เร่งแก้ปญัหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery)

ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน

จุดเน้นท่ี 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 - 6 ปี และผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน

และเด็กพิการ ท่ีค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมท้ัง

จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน

จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นทีเ่ป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย

ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
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จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด

และประเมินผล เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รยีน (Assessment for learning) เพื่อใหเ้กิดสมรรถนะกับผู้เรยีนทุกระดับ

จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีสูงห่างไกล

และถ่ินทุรกันดาร

จุดเน้นท่ี 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ

จุดเน้นท่ี 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล

ให้กับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

นโยบายเร่งด่วนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน

ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

2. ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม

ตัวช้ีวัด ความสําเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง คุณธรรมจริยธรรม

3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน

ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสภานักเรียน

4. การจัดการศึกษาปฐมวัย

ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

5. Active Learning

ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

6. พาน้องกลับมาเรียน

ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน“

7. โรงเรียนคุณภาพ

ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนคุณภาพ) และการใช้

ทรัพยากรร่วมกันได้สําเร็จตามเป้าหมาย

8. Learning loss

ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน
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9. RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้

ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการนําผล RT หรือ NT หรือ O-NE T หรือผลการประเมินคุณภาพ

ผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

10. ความปลอดภัย

ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่

เกิดข้ึน

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม ระดับความสําเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่ เป็นเลิศ

ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา
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ส่วนท่ี 3

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 มีสาระสําคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ 4 เรื่อง ดังนี้

3.1 ภาพรวม

วิสัยทัศน์

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรบริหารจัดการโดยยึดหลักธรร

มาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาครูสู่มืออาชีพ พัฒนาเทคโนโลยแีละพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม

2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนสอน

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 (3R8C)

เป้าประสงค์หลัก

1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

และการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมปีระสิทธิผล

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี

ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี 21 (3R8C)

ค่านิยม(Value)

K = Knowledge worker = บุคคลแห่งการเรียนรู้

A = Attitude = สมาชิกมีจิตสํานึกที่ดีต่อองค์กร

N = Notability = ความโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร

T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบ

W = Willingness = ด้วยความเต็มใจ

O = Organic = องค์กรท่ีมีชีวิต
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คติพจน์

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า ค่าของคน

อัตลักษณ์ คุณธรรม

มีความรับผิดชอบ สามัคคี มีคารวะ

กลยุทธ์หน่วยงาน

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21

กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

3.2 แผนปฏิบัติการ

3.2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้ผู้เรียนมคีวามปลอดภัยจากภยัทุกรูปแบบ

1. เป้าหมาย

(1) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการดูแลดา้นความปลอดภัย และสามารถปรับตัว

ต่อโรคอบุัติใหม่ โรคอุบัติซํ้า

(2) สถานศึกษา ได้รับการพฒันาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ

(3) สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความ

ปลอดภยัของผู้เรียน

2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ท่ี ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

1 ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ

รู้ เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป

ร้อยละ 80

2 ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีความปลอดภัย ร้อยละ 80

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก

รูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซํ้า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

ร้อยละ 80

4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ

และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซํ้า รองรับ

วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

ร้อยละ 80
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3. แนวทางการพัฒนา

(1) ส นับสนุน พัฒนา และส่ ง เส ริมใ ห้ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ยน รู้ เกี่ ยวกับภั ย รูปแบบต่ าง ๆ

ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต เพ่ือสามารถดําเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่าง

ถูกต้อง

(2) พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง

การศึกษา และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง

โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้ เรียน ผู้ปกครอง ครู เ พ่ือสื่อสารกับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก

เพื่อสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง

ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ให้

สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที

(3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยสําหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย

การ สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสานการ

สนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง

เช่น กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เป็นต้นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว

(5) ส่งเสริมให้มีการประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย และจัดทําแผนบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงแผนดําเนินธุรกิจ

อย่างต่อเน่ืองสําหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้

เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี

(6) ผลักดันให้เกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศ

เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
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3.2.2 กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

1. เป้าหมาย

(1) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน

จบการศึกษาภาคบังคับ

(2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง

เสมอภาคจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน

(3) เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

(4) ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

(5) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน

ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ท่ี ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrollment rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ร้อยละ 70

2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน

ร้อยละ 70

3 จํานวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนา

สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจําเป็น

2,178,666

คน

4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ร้อยละ 20

3. แนวทางการพัฒนา

• การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน

(1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น

รายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมท้ังบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา

(2) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานอื่น

ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา

ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

(4) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home

School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน

ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

(5) พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพ่ือช่วยเหลือเด็กตก

หล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

(6) กําหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับท่ี

สูงข้ึน หรือมีทักษะอาชีพในการดํารงชีวิต

(7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการ

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมท้ังกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนา

ศักยภาพของเด็กพิการ

• ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน

(8) จัดการศึกษาให้ ผู้ เ รียนที่มีความสามารถพิ เศษได้ รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ

(9) ส ร้ า ง ก า ร ศึ ก ษ าท า ง เ ลื อ ก แ ละ ก า ร ศึ ก ษ า ต ล อด ชี วิ ต (Lifelong learning)

ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้

และมีพื้นฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม

(10) ส่ง เส ริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ มี คุณภาพ

มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตาม

ศักยภาพของแต่ละบุคคล

(11) ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาแบบเรยีนรวมให้มีคุณภาพและเกิดการบูรณาการอย่างยัง่ยืน

(12) จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะสําหรับผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา

• เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกพ้ืนท่ี

(13) จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จําเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากร แก่

สถานศึกษาในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ พื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่เกาะ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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(14) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)

ให้ ส ามารถ เพิ่ ม โอกาสทางก ารศึ กษาขั้ น พ้ื น ฐาน ใ ห้กั บประชากร วัย เ รี ยนและ ผู้ เ รี ยน ได้ อย่ า ง

มีคุณภาพ

3.2.3 กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศกึษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

1. เป้าหมาย

(1) ผู้ เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ

และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี

อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย

(2) ผู้ เ รี ยนทุ กช่ ว ง วัย ในระดับการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน ได้ รั บการ ศึกษาที่ มี คุณภาพ

ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21

(3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชีย่วชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชพี รวมท้ังจิตวิญญาณความเป็นครู

(4) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals :

SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

(5) สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment

for Learning) ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)

(6) สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถจัดการเรียนการ

สอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ท่ี ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

1
ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา
ร้อยละ 80

2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 90

3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 80

4 รอ้ยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้ับการเตรียมความ

พร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ

นานาชาติตามโครงการ PISA)

ร้อยละ 70



แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256636

ท่ี ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

6 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 30

7 จํานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม

ความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์

ดนตรี กีฬา)

8 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา

ร้อยละ 3

9 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับ

การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา

(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด

ร้อยละ 50

10 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก

3. แนวทางการพัฒนา

• คุณภาพผู้เรียน

(1) จัดการศึกษาระดบัปฐมวัยให้มพีัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา

(2) ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้ เรียน

มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน

สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และน้อมนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หัว สู่การปฏิบัติ

(3) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรยีนให้ได้รับการพัฒนาพหปุัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง

/สํ ารวจแวว /วั ดความสามารถ ความถนั ด สถานศึ กษาจั ดการ เรี ยนรู้ ที่ หลากหลายตอบสนอง

ความแตกตา่งทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและ

วัฒนธรรม คํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน

ให้เต็มตามศักยภาพ
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(4) จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้ เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความถนัด

และศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความต้องการ

ของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ

(5) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน เช่ือมโยงสู่อาชีพ

และการมีงานทํา มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของประเทศ

(6) ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นําไปสู่ Digital Life &

Learning

(7) สง่เสริมให้นกัเรียนนําความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใชใ้นชีวติประจําวันและหารายไดร้ะหว่างเรียน

(8) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อม

• คุณภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา

(9) ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์

นวตักรรม (Co-creation) ให้กับผูเ้รียนในทุกระดับชั้น

(10) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนือ่ง มีจรรยาบรรณ และจติวญิญาณความเปน็ครู

(11) พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized

Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การ

อบรมแบบเรียนรู้ดว้ยตนเอง (e-learning) เป็นต้น

• หลักสูตรและอื่น ๆ

(12) พัฒนาหลกัสตูรการศึกษาปฐมวัย หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และหลกัสตูร

สถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ ท่ีหลากหลาย เช่น Career Education , Competency Building , Creative

Education

(13) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวยัตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ

(14) พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้ เรี ยนรอบด้าน

เพื่อให้บริการแก่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์

(15) พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาของผูเ้รียน และสมรรถนะของผู้เรียน
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(16) พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนท่ี มี คุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้เปน็รายบุคคล (Personalized learning) สําหรับผู้เรียนทุกชว่งวยั

(17) บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชพี หรือการมีงานทํา

ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน

(18) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ

การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงใน

สถานศึกษา

(19) ส่ ง เ สริ มสนั บสนุ น ศู นย์ พั ฒนา ศั กยภาพบุ คคล เพื่ อความ เป็ น เ ลิ ศ (HCEC)

เป็นศูนย์กลางในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐาน

(20) พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active

Learning) เพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21

(21) พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและ

การพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลกัษณะงานและวิธีการพัฒนางานตาม

มาตรฐานตําแหน่ง

3.2.4 กลยุทธ์ท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

1. เป้าหมาย

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา

มีการนําระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา

มีระบบการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา

มีการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา

มีการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา

มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท



แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256639

(6) สถานศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ

ท่ีเหมาะสมกับบริบท

(7) สถานศึกษาในพืน้ท่ีลักษณะพเิศษ ได้รับการพัฒนาประสทิธิภาพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท

2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ท่ี ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเป็นดิจิทัล ร้อยละ 80

2 ร้อยละของสถานศึกษานําร่องในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษา

ท่ีตั้งในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโรงเรียนคุณภาพ

ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นท่ี

ร้อยละ 80

3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ONLINE รอ้ยละ 80

4 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเชือ่มโยงข้อมูลในระบบแบบ

REAL TIME

ร้อยละ 80

5 จํานวนครั้งของประชาชนท่ีเข้าถึงหลกัสูตร สื่อ แหลง่เรียนรู้ท่ีจดัการศึกษาใน

รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวติ (LIFELONG LEARNING)

จํานวน

100,000 ครั้ง

6 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

รอ้ยละ 10

3. แนวทางการพัฒนา

• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา

มีการนําระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน

(ปพ. Online / ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก / พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล / ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา / สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ์)) /

ด้านบุคลากร)
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(2) พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมท้ัง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การใช้

โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา Software) อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

(3) สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพื้นฐานที่ดีสําหรับ

สถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ําซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล

(4) จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการของการ

ดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา / สถานศึกษาให้ครบถ้วนโดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เพื่อรองรับ

การทํางาน และการจัดการเรียนการสอน

(5) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการบริหาร

จัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา

มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

(6) ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการบริหาร

จัดการที่ได้มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน เช่น PMQA มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา

มีการบริหารงบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

(7) จัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาที่เกิดขึ้น โดย

จัดสรรงบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant)

(8) ปรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

(9) ปรับจํานวนเงินขั้นต้นและจัดสรรให้แก่สถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับ

สภาพปัจจุบัน

• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

มีการบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

(10) ปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง

(11) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการให้มีการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล



แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256641

(12) จั ดกรอบ อัตร า กํ าลั งที่ เ หมาะสม กับการปฏิ บั ติ ง าน ในสถานการณ์ปั จ จุ บั น

ทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เช่น พนักงาน

ราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างรายปี (ครูอัตราจ้าง, นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน, พี่เล้ียงเด็กพิการ) และอ่ืน ๆ

(13) เสริมสร้างขวัญกําลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร

(14) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

ท่ีสอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน

(15) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม

และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

• สํ านั ก ง านคณะกรรมการการศึ กษา ข้ันพื้ นฐาน สํานั กงาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา

และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

บริบท

(16) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาท้ังในและนอกสังกัด เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากร

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน

(17) ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการทางภาษี

บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก)

(18) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการบรหิารจัดการศึกษาจากภาคสว่นต่างๆ

(19) บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา (Open Data/Data

Catalog) ท้ังในและนอกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

• สถานศึกษาในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท

(20) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา

ท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่

(21) บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องในการจัด

การศึกษา

(22) ขยายผลนวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจากพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาสู่พื้นท่ีอื่น ๆ

• สถานศึกษาอื่น ๆ

(23) พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะ

โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)

สถานศึกษาตามโครงการพระราชดําริ
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3.3 การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เสนอผลการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณของแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวางแผนการจัดสรรงบประมาณซ่ึง

ได้พิจารณาจัดเรียงลําดับจากกรอบวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ จํานวน 5,000,000 บาท ก่อนขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งท่ี ....................................................................

รายละเอียดดังนี้

ท่ี รายการ งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

1 งบพื้นฐาน/งบประจํา 2,500,000 50

2 งบพัฒนา/งบยุทธศาสตร์ 2,500,000 50

รวม 5,000,000 100

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามกลยุทธ์

รายการ จํานวน
งบประมาณ

(บาท)

งบประจํา (15 รายการ) 1 โครงการ 2,500,000

งบพัฒนา/งบยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย

จากภัยทุกรูปแบบ

2 โครงการ 19,680

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

ประชากรวัยเรียนทุกคน

3 โครงการ 20,100

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21

37 โครงการ 1,303,210

กลยุทธ์ท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 15 โครงการ 1,157,010

รวมงบพัฒนา/งบยุทธศาสตร์ 57 โครงการ 2,500,000

รวมท้ังส้ิน (58 โครงการ) 5,000,000
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รายละเอียดจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (งบประจํา)

ท่ี รายการ อนุมัติกรอบวงเงิน

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ 30,787.00

2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00

3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000.00

4 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 50,000.00

5 วัสดุเช้ือเพลิง 300,000.00

6 วัสดุสํานักงาน 400,000.00

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00

8 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 50,000.00

9 ค่าไฟฟ้า 900,000.00

10 ค่าโทรศัพท์ 10,000.00

11 ค่าน้ําประปา 80,000.00

12 ค่าไปรษณีย์ 30,000.00

13 ค่าจ้างเหมาบริการกลุ่มบริหารงานการเงิน 191,109.00

14 ค่าจ้างเหมาบริการกลุ่มอํานวยการ 216,000.00

15 ค่าจ้างเหมาบริการกลุ่ม ICT 112,104.00

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 2,500,000.00
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สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ท่ีใช้

งบดําเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้รับผิดชอบ

ค่า

ตอบแทน

ค่า

ใช้สอย

ค่า

วัสดุ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กลุ่ม ช่ือ

งบประจํา 2,500,000 500,000 1,250,000 750,000 625,000 625,000 625,000 625,000 ก.การเงิน ชนาฎ์นันช์

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

งบ สพฐ. - - - - - - - ก.ส่งเสริม ลักขณา

2 เสริมสร้างความปลอดภยัในสถานศึกษา 19,680 13,680 6,000 2,880 14,400 1,200 1,200 ก.ส่งเสริม ธิดารัตน์

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

1 ส่งเสริมและสนบัสนุนดาํเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือและคุม้ครองนกัเรียนของสถานศึกษา

ใหมี้ประสิทธิภาพเกิดความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื

งบ สพฐ. - - - - - - - ก.ส่งเสริม ลักขณา

2 ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย

ครอบครัวใหมี้คุณภาพ

4,500 2,600 900 1,000 1,300 450 2,300 450 ก.ส่งเสริม ไข่มุก

3 จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบุคคล

ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างโอกาสทาง

การศึกษา เพ่ือพฒันาสู่การศึกษาต่อและการมี

งานทาํ

15,600 3,600 - 12,000 12,000 3,600 - - ก.ส่งเสริม ไข่มุก
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ท่ีใช้

งบดําเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้รับผิดชอบ

ค่า

ตอบแทน

ค่า

ใช้สอย

ค่า

วัสดุ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กลุ่ม ช่ือ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกับ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21

1 เดก็ดีศรีกาญจน์ 2 3,000 - 3,000 - - 3,000 - - ก.ส่งเสริม ศศิวรรณ

2 คดัเลือกนกัเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวลั

พระราชทาน ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประจาํปีการศึกษา 2565 ระดบัจงัหวดั

งบ สพฐ. - - - - - - - ก.ส่งเสริม ไข่มุก

3 พฒันาศกัยภาพสภานกัเรียนสู่ความเขม้แขง็

ตามระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน

31,500 - 22,270 9,230 - 9,350 - 22,150 ก.ส่งเสริม ศศิพร

4 การพฒันาศกัยภาพนกัเรียนสู่เวทีการแข่งขนั

ทกัษะทางวชิาการ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2565

182,000 12,000 155,000 15,000 182,000 - - - ก.ส่งเสริม ศุภภัทร์

5 โครงการยกคุณภาพการศึกษาของศูนยส่์งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 1

32,000 7,200 21,800 3,000 - 32,000 - - ก.นิเทศ จิรภา

6 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาโดยใชศู้นย์

ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 2

เป็นฐาน

40,000 - 35,000 5,000 3,600 31,400 5,000 ก.นิเทศ กมลวรรธน์

7 Active Learning’s THAMAKA3 40,000 - 38,350 1,650 - - 39,100 900 ก.นิเทศ สุวิมล
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ท่ีใช้

งบดําเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้รับผิดชอบ

ค่า

ตอบแทน

ค่า

ใช้สอย

ค่า

วัสดุ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กลุ่ม ช่ือ

8 ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการพฒันาทกัษะอาชีพ

ศูนยส่์งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 4

40,000 - 40,000 - - 28,500 11,500 ก.นิเทศ หงษ์หยก

9 พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาศูนยส่์งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 5

35,000 - 35,000 - 13,900 3,200 14,700 3,200 ก.นิเทศ ดรุณวรรณ

10 การพฒันาผูบ้ริหารและครูผูส้อนดว้ย

กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนว Active

Learning สู่การพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนให้

มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนใน

ศูนยส่์งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน 1

40,000 1,800 37,340 860 - 35,900 1,080 3,020 ก.นิเทศ พันวนา

11 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาศูนยส่์งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 2

40,000 - 37,500 2,500 - 12,450 27,550 - ก.นิเทศ ชนากานต์

12 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาศูนยส่์งเสริม

ประสิทธิภาพ พนมทวน 3

40,000 - 34,000 6,000 - 8,500 31,500 - ก.นิเทศ สุวิไล

13 พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาศูนยส่์งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียนหว้ยกระเจา 1

35,800 - 27,000 8,800 12,600 6,600 13,300 3,300 ก.นิเทศ ชลณา

14 พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาศูนยส่์งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียนหว้ยกระเจา 2

40,000 - 39,750 250 9,150 23,400 7,450 - ก.นิเทศ ช่อทิพย์
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ท่ีใช้

งบดําเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้รับผิดชอบ

ค่า

ตอบแทน

ค่า

ใช้สอย

ค่า

วัสดุ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กลุ่ม ช่ือ

15 AL to EF การจดัการเรียนรู้สู่โรงเรียนคุณภาพ

ศูนยส่์งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน หว้ยกระเจา

3

40,000 1,600 38,400 - - 19,600 9,000 11,400 ก.นิเทศ เบญจมาศ

16 ส่งเสริมการอ่านและการใชห้อ้งสมุด 31,500 - 24,000 7,500 - 10,000 18,500 3,000 ก.นิเทศ ชนากานต์

17 ส่งเสริมและพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษา

28,000 - 28,000 - - - 18,400 9,600 ก.นิเทศ กมลวรรธน์

18 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

ใหน้กัเรียนมีสมรรถนะการอ่านการเขียน

ตามช่วงวยั

35,000 - 31,400 3,600 - 3,500 - 31,500 ก.นิเทศ กมลวรรธน์

19 การนิเทศบูรณาการโดยใชศู้นยส่์งเสริม

ประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน

80,000 11,300 67,800 900 20,900 20,000 20,000 19,100 ก.นิเทศ ดรุณวรรณ

20 พฒันาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 38,500 5,100 29,400 4,000 19,500 - - 19,000 ก.นิเทศ ดรุณวรรณ

21 บา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย

ระดบัประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566

งบ สพฐ. - - - - - - - ก.นิเทศ สุวิมล

22 ส่งเสริมการใชส่ื้อและเทคโนโลยดิีจิทลั

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้

42,000 3,600 34,650 3,750 - 35,200 3,500 3,300 ก.นิเทศ สุวิมล

23 พฒันากลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 10,200 - 10,200 - 2,550 2,550 - 5,100 ก.นิเทศ ช่อทิพย์



แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256648

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ท่ีใช้

งบดําเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้รับผิดชอบ

ค่า

ตอบแทน

ค่า

ใช้สอย

ค่า

วัสดุ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กลุ่ม ช่ือ

24 บา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย

ระดบัปฐมวยั

งบ สพฐ. - - - - - - - ก.นิเทศ ช่อทิพย์

25 พฒันากรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ินและแหล่ง

เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

18,000 7,920 9,300 780 1,500 - 13,500 3,000 ก.นิเทศ จริมจิต

26 พฒันาโรงเรียนแกนนาํเขตพ้ืนท่ีนวตักรรม

การศึกษา

10,000 - 4,500 5,500 - 1,500 - 8,500 ก.นิเทศ จริมจิต

27 ขบัเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา 16,240 - 16,240 - 13,240 - - 3,000 ก.นิเทศ ธมนต์อร

28 พฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั 24,780 - 18,150 6,630 - 21,630 - 3,150 ก.นิเทศ เบญจมาศ

29 วิจยั พฒันา ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการจดัการศึกษา

32,900 - 32,900 - - 21,600 11,300 - ก.นิเทศ สุวิไล

30 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียน

คุณภาพ(My School Project)

49,000 23,750 25,250 - 5,250 - 23,750 20,000 ก.นิเทศ สุภาพ

31 พฒันาทกัษะอาชีพเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ

ผูเ้รียน

35,000 - 35,000 - - 13,000 - 22,000 ก.นิเทศ จิรภา

32 พฒันาการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ 10,000 - 10,000 - - 7,500 - 2,500 ก.นิเทศ ญาณ์จิตตินันท์

33 ขบัเคล่ือนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 9,300 - 9,300 - 600 600 7,500 600 ก.นิเทศ ชลณา



แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256649

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ท่ีใช้

งบดําเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้รับผิดชอบ

ค่า

ตอบแทน

ค่า

ใช้สอย

ค่า

วัสดุ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กลุ่ม ช่ือ

34 พฒันาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

92,000 10,800 65,400 15,800 5,400 46,000 37,100 3,500 ก.นิเทศ ชลณา

35 พฒันากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะผูเ้รียน ท่ีตอบสนองการ

เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

43,890 3,600 39,000 1,290 - 6,000 34,590 3,300 ก.นิเทศ ชลณา

36 การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาเรียนรวม 49,000 13,200 35,800 - - - 49,000 - ก.นิเทศ หงษ์หยก

37 โครงการการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้

วิชาภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565

51,600 7,200 42,400 2,000 - 3,300 48,300 - ก.นิเทศ หงษ์หยก

กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษา

1 การใหค้วามรู้กฎหมายเก่ียวกบัการทุจริต

และประพฤติมิชอบ และความผิดทางวินยั

ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษาในสงักดั

- - - - - - - - ก.กฎหมาย พรรณพิมล

2 กฎหมายน่ารู้เพ่ือขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

3,000 - - 3,000 3,000 - - - ก.กฎหมาย หทัยรัตน์



แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256650

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ท่ีใช้

งบดําเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้รับผิดชอบ

ค่า

ตอบแทน

ค่า

ใช้สอย

ค่า

วัสดุ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กลุ่ม ช่ือ

3 ตรวจสอบ ติดตาม การใชจ่้ายงบประมาณ

ตามแผนงาน/โครงการของ สพป./สถานศึกษา

13,000 - 10,560 2,440 - - - 13,000 หน่วย

ตสน.

สุรางค์

4 พฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูล

สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

21,000 - 21,000 - 21,000 - - - ก.DLICT เจษฎา

5 พฒันาบุคลากรโรงเรียนเชิงปฏิบติัการดา้น

การปรับปรุงอาคารสถานท่ี และปรับปรุง

35,000 - - 35,000 - 30,000 5,000 - อํานวยการ เจษฎา

6 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังานกลุ่ม

อาํนวยการ

83,280 10,800 72,480 - 40,560 5,400 19,200 18,120 อํานวยการ อุมาพร

7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีไทย

104,000 - 87,000 17,000 5,200 71,400 15,800 11,600 อํานวยการ หทัยทิพย์

8 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานดา้นการเงิน บญัชี และพสัดุ

31,500 - 28,260 3,240 15,000 16,500 ก.การเงิน ชนาฎ์นันช์

9 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

28,000 - 27,810 190 15,510 4,830 990 6,670 ก.บุคคล นงนุช

10 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังานใน

หนา้ท่ีตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา

และรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา

6,000 - 5,500 500 1,500 2,000 1,000 1,500 ก.บุคคล นงนุช



แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256651

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ท่ีใช้

งบดําเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้รับผิดชอบ

ค่า

ตอบแทน

ค่า

ใช้สอย

ค่า

วัสดุ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กลุ่ม ช่ือ

11 พฒันาศกัยภาพขา้ราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

293,000 7,200 280,250 5,550 - - 26,600 266,400 ก.พัฒนาฯ อุบลศรี

12 เพชรเสมากาญจน์ 2 ประจาํปีงบประมาณ 2566 58,875 - 17,625 41,250 - 8,625 - 50,250 ก.พัฒนาฯ อุบลศรี

13 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

กลุ่มนโยบายและแผน

24,500 - 24,500 - 23,300 - - 200 ก.นโยบาย

และแผน

อินทิรา

14 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พ.ศ.2566 -2570 และแผนปฏิบัติการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2

257,500 4,800 247,900 4,800 257,500 - - - ก.นโยบาย

และแผน

ณัฐกาญจน์

15 ส่งเสริมและพัฒนาตามภารกิจสพป.

กาญจนบุรี เขต 2

155,355 - 155,355 - - - - 155,355 ก.นโยบาย

และแผน

ณัฐกาญจน์

รวมท้ังสิ้น 5,000,000 651,750 3,368,240 980,010 1,314,940 1,188,485 1,142,710 1,353,865



แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256652

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้บริการ

การศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในแต่ละปีงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้กําหนดกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความสําเร็จ ดังนี้

กระบวนการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น ของ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีท้ังงบประมาณในส่วนของ สํานักต่าง ๆ ในสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด

2. งบประมาณดําเนินงานสําหรับสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้

2.1 งบประมาณตามความจําเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งน้ีได้

พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานพ้ืนที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่างไกล และจัดสรรตามภาระ

งาน ประกอบด้วย เกณฑ์จํานวนนักเรียน ครู และโรงเรียนในสังกัด คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของเขต

พื้นท่ีการศึกษาจากจํานวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอก

2.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามนโยบาย

กลยุทธ์ จุดเน้น ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และดําเนินการพัฒนาองค์ความรู้จาก Best Practice ท่ีปรากฏหรือปฏิบัติแล้วเป็น

เลิศและประสบความสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรมที่สามารถให้หน่วยงาน/บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานอื่น นําไปปรับใช้

หรือประยุกต์ใช้เพ่ือให้การดําเนินงาน ผลงาน ประสบความเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับ

3. งบประมาณดําเนินงานสําหรับสถานศึกษา เช่น เงินอุดหนุน โดยจัดสรรตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดสรรให้สถานศึกษาใน

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนสุจริต โรงเรียน

ดีประจําตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก ฯลฯ เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีได้รับ



แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256653

เง่ือนไขความสําเร็จ

1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงานและการ

ทํางานแบบมีส่วนร่วมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

3. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้ทุก

ภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา

4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บุคลากรทุกระดับ

รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนํากลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

จึงกําหนดการติดตาม ประเมินผลและรายงาน ดังนี้

15 เมษายน 2566 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

15 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566)

15 ตุลาคม 2566 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

6. สร้างกลไกการขับเคล่ือนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีสู่สาธารณชน

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

7. หน่วยงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจํา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คํานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุด

สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และบูรณาการ การดําเนินงานให้

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดําเนินงานจักต้องถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง



ภาคผนวก



คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ท่ี 366 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566 - 2570
และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

……………………………………………………..
ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ท่ี
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ .ศ .2561-2580) น โ ย บ า ย
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย
เขตพ้ืนที่การศึกษาและตัวชี้วัดความสําเร็จต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางการปฏิบัติและใช้เป็น
เคร่ืองมือในการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ จึงได้กําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นในระหว่าง
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมนาน่า รึสอร์ท ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ
3. นายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ
4. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ

ทําหน้าที่ กําหนดนโยบาย และให้คําปรึกษาในการจัดทํา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2566 -
2570 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อการดําเนินงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์

2. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ
3. นายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ
4. นายนคร มากมีทรัพย์ ผู้แทน กตปน. กรรมการ

5. นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้แทน กตปน. กรรมการ
6. นายยุทธนา เหง่ียมจุล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอ

ท่ามะกา

กรรมการ

 



7. นายวิชา จุลทรักษ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอ

พนมทวน

กรรมการ

8. นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอ

ห้วยกระเจา

กรรมการ

9. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 1 กรรมการ
10. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 2 กรรมการ
11. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 3 กรรมการ
12. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 4 กรรมการ
13. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 5 กรรมการ
14. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 1 กรรมการ
15. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 2 กรรมการ
16. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 3 กรรมการ
17. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 1 กรรมการ
18. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 2 กรรมการ
19. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 3 กรรมการ

20. นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ

21. นายแมน คําวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ

22. นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กรรมการ

23. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ

24. นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ

25. นางสาวอุบลศรี ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรฯ กรรมการ

26. นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ

27. นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่ม DL-ICT กรรมการ

28. นางสาวพันวนา พัฒนาอุดม

สินค้า
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

กรรมการ

29. นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

30. นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

31. นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

32. นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

33. นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิ

เลิศ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

กรรมการ

34. นางสาวจิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

35. นางสาวจริมจิต สร้อยสุมทร ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

36. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ



37. นางสาวญาณ์จิตตินันท์ แสนศรี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

38. นางช่อทิพย์ อินทรักษา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

39. นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

40. นางสาวเบ็ญจา กากะนิก ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

41. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

42. นางสาวชนากานต์ วิหค ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ กรรมการ

43. นางสาวธมนต์อร ทองยัง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ กรรมการ

44. นางสาวธนันธร ศรีลาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

45. นางนงนุช ก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรรมการ

46. นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ

47. นางไข่มุก มีแสง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ

48. นางลักขณา หมดทุกข์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ

49. นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ

50. นายศุภภัทร์ สาดา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ

51. นางสาวศศิพร ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ

52. นางสาวศศิวรรณ ดอกชะเอม นักจิตวิทยา กรรมการ

53. นางสาวหทัยรัตน์ สีรานันท์ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ

54. นางมุคครินทร์ บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ

55. นางสาวหทัยทิพย์ มณฑาทัศน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ

56. นางสาวอุมาพร วิเศษสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ

57. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ

58. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

59. นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

60. นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

61. นายวันรุ่ง พาสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทําหน้าท่ี 1. นําเสนอกิจกรรม/โครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2566
2. วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)



3. วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตาม
กระบวนการของการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผน
ปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับสมบูรณ์)

3. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1.นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
2.นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ
3.นางสาวธนันธร ศรีลาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

4.นางสาววรัญญา เพ็งจันทร์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการและเลขานุการ

ทําหน้าที่ จัดทําทะเบียนและรับรายงานตัวผู้เข้าประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณปี พ.ศ.2566

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานท่ีและเอกสารประกอบการประชุม
1.นายเจษฎา ตันธนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ประธานกรรมการ

2.นายรุ่ง เนื้อแตงเย็น พนักงานธุรการ ส.4 กรรมการ
3.นายสุทัศน์ ภู่เจริญ พนักงานธุรการ ส.4 กรรมการ

4.นายสมพงษ์ เหรียญทอง พนักงานธุรการ ส.4 กรรมการ
5.นางสาวกมลชนก เสือผู้ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ

ทําหน้าที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกภาพ จัดเตรียมสถานท่ีและเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ประชาสัมพันธ์/วิทยากร
1.นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
2.นายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ

3.นางสาวแพรวนภา โคกแก้ว นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
4.นางสาวชนนิกานต์ รักอาชีพ ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ
5.นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ

ทําหน้าที่ พิธีกรดําเนินการ และจัดลําดับข้ันตอนให้เรียบร้อยเหมาะสม

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ
1.นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ

2.นางสาวสุลี สุกใส นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ กรรมการ
3.นางสาวสุภาณี บัวงาม นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ กรรมการ

4.นางสาวสุเพ็ญ จิยะพานิชกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ กรรมการ
5.นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ

ทําหน้าที่ ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ



ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป

สั่ง ณ วันท่ี 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(นายสมพร พิลาสันต์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2



คณะผู้จัดทํา

ปรึกษา
นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายอรัญ เทือกขันตึ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

รวบรวม / เรียบเรียง

นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางมุคครินทร์ บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นายวันรุ่ง พาสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

******************************************************




	1.2. เขตพื้นที่บริการ
	       จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การ
	3.1 ภาพรวม
	3.2 แผนปฏิบัติการ

