


ค ำน ำ  
 

  คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินกำรเพ่ือเป็น 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร เป็นกำรรวบรวมกระบวนกำรปฏิบัติงำนของงำนจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำร  และแผนปฏิบัติรำชกำร  โดยได้น ำเสนอกระบวนกำรปฏิบัติงำนของ
งำนประจ ำที่เป็นงำนหลัก ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดงำน และมำตรฐำน
คุณภำพงำน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร เพ่ือก ำหนด
เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน ได้งำนที่มีคุณภำพตำมที่ก ำหนด 
 

  ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำนอกจำกประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงำนโดยตรงแล้ว ยังจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มำรับบริกำรเพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงขั้นตอน และรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำงๆ 
เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
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                นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

หลักกำรและแนวคิด 
 

  ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ให้
ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๔๖ ตำมมำตรำ ๙ กำรบริหำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วน
รำชกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ (๑) ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรจะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้
เป็นกำรล่วงหน้ำ (๒) กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำม (๑) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลำและงบประมำณท่ีจะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภำรกิจ และตัวชี้วัดของภำรกิจ (๓) ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรก ำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนที่ ก.พ.ร.
ก ำหนด (๔) ในกรณีที่กำรปฏิบัติภำรกิจ หรือกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน ให้
เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขหรือบรรเทำผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติรำชกำร
ให้เหมำะสม และมำตรำ ๑๐ ในกรณีที่ภำรกิจใดมีควำมเกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรหรือเป็นภำรกิจที่ใกล้เคียง
หรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนรำชกำรที่เก่ียงข้องนั้นก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือให้เกิดกำรบริหำรรำชกำร
แบบบูรณำกำรร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 
   

  ในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้นให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้นั้น  
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนจึงจ ำเป็นต้องเข้ำใจภำรกิจ และขอบข่ำยงำนที่ก ำหนดตำมกฎ / ระเบียบ  เป้ำหมำยของ
งำน  เข้ำใจขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน จึงจะสำมำรถปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ดังนั้น กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง 
รวดเร็ว โปร่งใส เกิดควำมพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร  โดยคู่มือกำรปฏิบัติงำนเล่มนี้ บรรจุ
รำยละเอียดที่จะใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนได้ ซึ่งประกอบด้วยขอบข่ำยภำรกิจงำน ก ระบวนงำน 
วัตถุประสงค์ ค ำจ ำกัดควำม ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แบบฟอร์มที่เกี่ยวของ  เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
ประกอบกำรปฏิบัติงำน  ซึ่งเป็นเอกสำรที่มีประโยชน์อย่ำงยิ่งส ำหรับเป็นเครื่องมือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มนโยบำยและแผน ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และบุคลำกรอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ ตลอดจน
หน่วยงำน ,สถำนศึกษำ อำจใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล สำมำรถสนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยของ
กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
  2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำ สำมำรถพัฒนำยุทธศำสตร์ในกำร
บริหำรและกำรัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประเทศชำติ 
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ขอบข่ำย/ภำรกิจ    
  1. วิเครำะห์ร่วมด ำเนินกำร งำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ
และคณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  2. วิเครำะห์ข้อเสนอยุทธศำสตร์ นโยบำย และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของชำติ กระทรวง 
ศึกษำธิกำรและจังหวัด 
   3. กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

4. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีข้อมูลกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดที่ครอบคลุม
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ก ำหนดทิศทำงและกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
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บทที ่2 
แนวทางการด าเนนิงาน 

 

ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อ้างอิง 
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป  

มาตรา ๓  การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และ
จะต้องมีเง่ือนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 

มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มาตรา ๖  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 

หมวด ๒  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
มาตรา ๗  การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี

เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 
ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
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มาตรา ๘  ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดย
ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และ
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 

(๒) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 

(๓) ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้
ครบถ้วนทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ใน
กรณีท่ีภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือ
ชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น 

(๔) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม
โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม 

(๕) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ให้ส่วนราชการด า เนินการ แก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอ่ืนหรือระเบียบ
ข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการก าหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
เรื่อง  ทั้งนี้ ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรานี้ด้วยก็ได้ 
 

หมวด ๓  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
มาตรา ๙  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ

ล่วงหน้า 
(๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

 มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียง
หรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิด การบริหาร
ราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนใน
ต่างประเทศ เพ่ือให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี สามารถใช้
อ านาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรา ๑๑  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการ
อ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรี 

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมกัน
จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผล
ผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนั้น 

มาตรา ๑๔  ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ ให้จัดท าเป็นแผนสี่ปี โดย
น านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะ
รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ และการติดตามประเมินผล 

มาตรา ๑๕  เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนนิติบัญญัติ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่หรือกฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกให้
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ 

แผนนิติบัญญัตินั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแล้ว ให้มีผลผูกพันส่วนราชการที่เก่ียวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

ในกรณีที่เห็นสมควร ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานก็ได้ 

มาตรา ๑๖  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ 

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
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เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณและ ก .พ.ร. ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดท าตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ  ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เพ่ิมภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร 

มาตรา ๑๘  เมื่อมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการไปด าเนินการอย่างอ่ืน ซึ่งมีผล
ท าให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือน าไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้ว 

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่งานหรือภารกิจใดไม่อาจ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจ าเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหากด าเนินการต่อไป
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น หรือมีความจ าเป็นอย่างอ่ืนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ด าเนินการแก้ไขแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย 

มาตรา ๑๙  เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติ
ราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ  ทั้งนี้ เพ่ือนายกรัฐมนตรีคน
ใหม่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 
  

หมวด ๔  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
มาตรา ๒๐  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วน

ราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย 

มาตรา ๒๑  ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ให้ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ 
ก.พ.ร. ทราบ 

ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วย
ของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการ
นั้นจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และ ก.พ.ร. ทราบ และถ้ามิได้มีข้อทักท้วงประการใดภายในสิบห้าวันก็ให้ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัติตาม
แผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้ 
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มาตรา ๒๒  ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านัก

งบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่ เพ่ือ
รายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไปหรือยุบเลิก 
และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป   ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความ
เป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่ต้องเสียไป
ก่อนและหลังที่ส่วนราชการด าเนินการด้วย 

ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือผลเสีย
อ่ืน ซึ่งไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 

มาตรา ๒๓  ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องค านึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นส าคัญ ให้
สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ าสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป 

ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ส่วน
ราชการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจ าเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือความ
เห็นชอบจากส่วนราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนด ให้
ส่วนราชการที่มีอ านาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบดังกล่าว แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่น
ค าขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่เรื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติไว้ และขั้นตอนการปฏิบัตินั้นต้องใช้ระยะเวลาเกินสิบห้าวัน ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจอนุญาต อนุมัติ 
หรือให้ความเห็นชอบ ประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้ส่วนราชการอ่ืนทราบ 

ส่วนราชการใดท่ีมีอ านาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ มิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ให้ถือว่าข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องและหัวหน้าส่วนราชการ
นั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความล่าช้านั้นมิได้เกิดข้ึนจากความผิดของตน 

มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใด ๆ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบใน
ปัญหานั้น ๆ จะต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาวินิจฉัย ให้ด าเนินการได้
เท่าท่ีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้มติของ
คณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย แม้ว่าในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้น
ผู้แทนของส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถ้ามีความเห็นแตกต่างกันสองฝ่าย 
ให้บันทึกความเห็นของกรรมการฝ่ายข้างน้อยไว้ให้ปรากฏในเรื่องนั้นด้วย 

ความผูกพันที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการวินิจฉัยในปัญหาด้านกฎหมาย 
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มาตรา ๒๖  การสั่งราชการโดยปกติให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามี
ความจ าเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึก
ค าสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามค าสั่งดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่ง
ราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงค าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย 
  

หมวด ๕  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรา ๒๗  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การ

อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้ด ารงต าแหน่งใดให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้ 
ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

เมื่อได้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการก าหนด หลักเกณฑ์การ
ควบคุม ติดตาม และก ากับดูแลการใช้อ านาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจไว้ด้วย 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ใน
การนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการด าเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและก าลังเงินงบประมาณ 

เมื่อส่วนราชการใดได้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือได้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชน์ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจตามมาตรา ๒๗ ก.พ.ร. ด้วยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การด าเนินการ 
รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา ๓๐  ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน
กระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด   ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อ
สอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใน
กระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว 

มาตรา ๓๑  ในศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๐ ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวต่าง ๆ และด าเนินการ
ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป โดยให้มีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าที่ของทุกส่วนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบค าขอต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมที่จะบริการประชาชนได้ ณ 
ศูนย์บริการร่วม 

ให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดพิมพ์รายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ประชาชน
จะต้องจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแต่ละเรื่องมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการร่วม และให้
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อได้ทราบในครั้งแรกที่มาติดต่อและ
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ตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นดังกล่าวนั้นประชาชนได้ยื่นมาครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึง
ระยะเวลาที่จะต้องใช้ด าเนินการในเรื่องนั้น 

ในการยื่นค าร้องหรือค าขอต่อศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๐ ให้ถือว่าเป็นการยื่นต่อส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือกฎแล้ว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายหรือกฎในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ ก.พ.ร. ทราบ 
เพ่ือด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายหรือกฎนั้นต่อไป 

 มาตรา ๓๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ จัดให้
ส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือต่อเนื่องกันในจังหวัด 
อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอนั้น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ หรือที่ว่าการกิ่ง
อ าเภอ หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ และให้น าความในมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

  

หมวด ๖  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
มาตรา ๓๓  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควร

ที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลัง
เงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 

ก าหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 
ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ส่วนราชการด าเนินการ

ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตราก าลัง ของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน และเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อด าเนินการต่อไป 

ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใดรับผิดชอบด าเนินการอยู่สมควร
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้ส่วน
ราชการนั้นด าเนินการปรับปรุงภารกิจ อ านาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนราชการนั้นให้
สอดคล้องกัน 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้ง
ส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก 
เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และมีเหตุผลจ าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. 

 มาตรา ๓๕  ส่วนราชการมีหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือสอดคล้องกับความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือการด ารงชีวิตของประชาชน หรือ
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ก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วน
ราชการนั้นเพื่อด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วต่อไป 

ในกรณีที่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วยกับค าเสนอแนะของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

  

หมวด ๗  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน

ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้
ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด และ 
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้ก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้
ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๘  เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วน
ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้อง
ตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๓๗ 

มาตรา ๓๙  ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท าในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีข้ึนตามมาตรา ๔๐ 

มาตรา ๔๐  เพ่ืออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการทุก
แห่ง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางข้ึน 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ อาจร้องขอให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ
ดังกล่าวก็ได้ ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะขอให้ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือ
ด้านบุคลากร ค่าใช้จ่าย และข้อมูลในการด าเนินการก็ได้ 

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคล
นั้นทราบผลการด าเนินการด้วย  ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วย
ก็ได ้

ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 
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มาตรา ๔๒  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้
ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน มีหน้าที่
ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน หรือ
ความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
ต่อไป 

ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอ่ืนในเรื่องใด ให้ส่วน
ราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือ
เสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ชี้แจงให้ผู้
ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน 

การร้องเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจ้งผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้ 
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้ 

ก.พ.ร. แจ้งให้ส่วนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
หรือยกเลิก ต่อไปโดยเร็ว 

มาตรา ๔๓  การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าที่จ าเป็น 

มาตรา ๔๔  ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อ
หรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ และระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

ในการจัดท าสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ห้ามมิให้มีข้อความหรือข้อตกลงห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือ
ข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางราชการ หรือในส่วนที่เป็นความลับทางการค้า 

  

หมวด ๘  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มาตรา ๔๕  นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะ

ผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.ก าหนด 

มาตรา ๔๖  ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือ
หน่วยงานในส่วนราชการก็ได้  ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องกระท าเป็นความลับและเป็นไปเพ่ือประโยชน์แห่ง
ความสามัคคีของข้าราชการ 

มาตรา ๔๗  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 
ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ 
ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
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มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ส่วนราชการใดด าเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก .พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษเป็นบ าเหน็จ
ความชอบแก่ส่วนราชการหรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพ่ือน าไป ใช้ใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๙  เมื่อส่วนราชการใดได้ด าเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพ่ิมผลงาน และผลสัมฤทธิ์
โดยไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถด าเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. ก าหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้แก่ส่วนราชการนั้น หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้ น เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  

หมวด ๙  บทเบ็ดเตล็ด 
มาตรา ๕๐  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งก าหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๘ และมาตรา 
๔๙ ก็ได้ 

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเรื่องใดและมี
กฎหมายฉบับอ่ืนก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อส่วน
ราชการได้จัดท าแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้วให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้จัดท าแผนตามพระราช
กฤษฎีกานี้ด้วยแล้ว 

มาตรา ๕๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด ๕ และ
หมวด ๗ 

ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดท าหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๓  ให้องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ 

ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่าองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง หรือมี
แต่ไม่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกานี้ ให้แจ้งรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือพิจารณาสั่งการให้องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้นด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวตัร  นายกรัฐมนตรี 
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๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  

 

๑. กรอบวิสัยทัศน์  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  โดยหลักการ
ของ การวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่าง มีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึนประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and 
Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้  

1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี 

คุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  3) สถาบันทาง
สังคม มีความเข้มแข็ง เป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น      2) 
การบริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง   

 4.  การสร้ างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ได้แก่  
1) รักษาความ มั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ  
เป็นธรรม 2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการรับมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุป
สงค์และอุปทานของน้ า  

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครั ฐที่ โปร่งใส 
เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒   
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ  วินัย  
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน  การเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี  
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ  สนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี การท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  

6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง  เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค และ
นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า 
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๓. เป้าหมายรวม 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ 
2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่  เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม

ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ 
ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียน
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และวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่
เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการ
ที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ 
ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (6) พัฒนา
ระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย   อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ 
ทีทุ่กคนเข้าถึงได ้ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐  มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (2) การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการ
การให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับ
จังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้
ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่
เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงิน
ฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น แม่ข่าย  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวมทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและ
ตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน
เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีด
ความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้า
ที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ ลงทุน  
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4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา 
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ  (7) การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และ  
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

 5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง  
และยั่งยืน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบใน
สังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม  
และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง 
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด 
ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมี ส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน 

 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่ เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (2) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและ
การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้  มาตรฐานสากล 
เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก  ตรงตามความ
ต้องการ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้  ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพ่ือให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย  
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทาง
น้ า (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอ
และสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการ  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ 
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(6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้
น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่
น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม  เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทาง 
การพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (2) 
การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมี
บทบาทที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน
การต่างประเทศ และ (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
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๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  
วิสัยทัศน์ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ละมีการเปลี่ยนแปลงขิงโลกศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ 
1.พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต        
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะในการเรียนรู้ในทศวรรษ  

ที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม 

จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุขและพอเพียง 
 
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ

รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่ 1 และความเหลี่ยมล้ าในสังคม การเพ่ิมผลิตภาพของก าลังแรงงาน 
(Productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
พร้อมรับการเปลี่ยนปลงที่เป็นพลวัดของทศวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะละสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และความเหลี่ยมล้ าภายในประเทศลดลง 

 

เป้าหมายของแผนการศึกษาชาติก าหนดไว้ 2 ด้าน 
1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (learner Aspirations) 
แผนการศึกษาชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ใน 

ศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะดังนี้ 
    - 3Rs ได้แก่ การอ่านออก การเขียนได้ ละการคิดเลขเป็น 
    - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้าน 

การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม ละภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทัน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
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2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

2.1.ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพละมาตรฐานอย่างทั่วถึง 
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
- ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการทางการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
- ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ 

ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
- ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้  ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพ่ือ 

การท างานหรือการมีชีวิตหลังการท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 
2.2 ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางด้านการศึกษาอย่างเสมอภารและเท่าเทียม 
      ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ  

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ละผู้มีภูมิหลังทางสังคม 
2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ

ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถละสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าทีศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล
พึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและ 
มีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงานสถานศึกษาและสถานบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการขัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่
ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพ และความพร้อมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถานบันละองค์กรต่างๆใน
สังคม และผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 

2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัดและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง(Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงของชีวิตประชาชน สังคม และประเทศชาติ และการ
สร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กรอบยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 

ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และแผนการจัดการศึกษา ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา

และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน

หลักของชาติและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพ
และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบละแรงงานต่างด้าวพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมที่สร้างเศรษฐกิจ และมีแผนงานละโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน 
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และปาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
3.5 ระบบละกลไกการวัด การติดตาม และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  



21 
 

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อ 
การเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
พัฒนาระบบกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่
ส าคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลละสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
5.1 คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.2 หลักสูตร  แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 

จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม       

มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนต่างๆ และพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการ
ส าคัญ เช่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาละเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัน โครงการโรงเรียน
คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
6.1 โครงสร้างบทบาท และระบบบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได ้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

และพ้ืนที ่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความตองการก าลังแรงงานของประเทศ 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ

ก าลังใจ และสงเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
โ ด ยก า หนดแนวทา งก า ร พัฒนา  คื อ  ป รั บป รุ ง โ ค ร งส ร้ า ง ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รศึ กษ า 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดรองน าร่องระบบ
การจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 
 

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษา
แห่งชาติ ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบายระดับปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน  
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนเพ่ือสร้างความตะหนักในความส าคัญของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และการน าแผนการศึกษาแห่งชาติ  
สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของชาติ 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม 

เข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสู่การปฏิบัติ  ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา สร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีทุกภาคส่วน ถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผน 
การศึกษาแห่งชาติ โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านหน่วยงาน บุคคล สื่อมวลชน ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหม่ที่เข้าใจง่าย 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ฉบับประชาชน เผยแพร่แก่สาธารณชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในเป้าประสงค์และแนวทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหน่วยงาน องค์กร โดยผลักดันให้แนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน
ระดับกระทรวงสู่หน่วยงานและสถานศึกษาระดับต่าง ๆ บูรณาการอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงานที่มี
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท าและ
ติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว 

3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
ในระดับต่าง ๆ โดยปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการจัดการศึกษาที่มีอยู่ ให้มากขึ้น เป็นการดอุปสรรคการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับ
ต่าง ๆ อาทิ ผลักดันให้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุก
ช่วงวัย 

4. สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพ้ืนที่ โดยเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ทุกภาคีใช้ประโยชน์ในการจัดเวทีระดมความ
คิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม การเสวนา รวมถึงใช้ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ ส าหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ 

 
 

การด าเนินการการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  ได้เสนอรายละเอียดการด าเนินการขับเคลื่อน 
สู่การปฏิบัติ โดยได้ระบุบทบาทของหน่วยงานในระดับต่างๆอาทิ หน่วยงาส่วนกลางซึ่งประกอบด้วย 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
และหน่วยงานอืน่ๆนอกหระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เป็นต้น ส่วนระดับภูมิภาคประกอบด้วย 
ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นต้น รวมทั้งระดับ
สถานศึกษาและระดับห้องเรียน โดยก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างสอดคล้อง รองรับใน
กรอบทิศทางเดียวกัน และจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 

การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ 
แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแต่ละ
หน่วยงานประเมินการด าเนินงานของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานกลางประเมิน มีหลักเกณฑ์การติดตามละ
ประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย  1) การประเมินบริบท 
ก่อนเริ่มโครงการ ประเมินระหว่างด าเนินงาน และประเมินหลังการด าเนินงานตามแผนเสร็จสิ้น  2) วางระบบ
การประเมินระดับกระรวง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และเขตพ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการแต่ละ
ระดับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  3) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและ
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  4) จัดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มี 
ความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเป็นผู้ประเมิน 5)จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น  
และ 6)น าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
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ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้น าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ร่าง) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร์
การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนพัฒนาการศึกษาของ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยง
กับอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส าหรับการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. รา่งกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 

เป้าหมาย  
1. ความมั่นคง  
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่ 
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ส ามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  

1.4 ประช าชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
2. ความมั่งคั่ง  
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน กลุ่มรายได้สูง 

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเทา่เทียมกันมากข้ึน  
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง 4 ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
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2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  

3. ความยั่งยืน  
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท ์ 
2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เทา่เทียม เป็นธรรม  
3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที ่1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้ านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ที ่3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที ่3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และท่ัวถึง  
ยุทธศาสตร์ที ่3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที ่4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่

เหมาะสม  
ยุทธศาสตร์ที ่6.๒ การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ยุทธศาสตร์ที ่6.๓ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่ างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

 
๕. นโยบายดา้นการศึกษาของรฐับาล (พลเอกประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา  นายกรฐัมนตรี)   
    ประกอบด้วย  8 นโยบาย ดังนี้  

๕.1พัฒนาคุณภาพผูเ้รยีนและสง่เสริมการเรยีนรู ้   
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ระบบการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้อง

มีเป้าหมายชัดเจนเพ่ือสร้างคนไทยและสังคม ไทยให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาสามารถจัดได้
หลายๆ รูปแบบ หลายๆ แนวทาง ให้เป็นกลไกของการแสวงหาความรู้สิ่งต่างๆ และบ่มเพาะให้ สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรการศึกษา ควรปรับปรุง พัฒนา และน าไปใช้ให้เกิดผลผลิตตรง
ตามเป้าหมาย โดยหลักสูตรแต่ละระดับตั้งแต่เล็กจนโตควรให้มีความต่อเนื่องกัน ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐ าน 
การศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษา  แล้วมีงานท า มีอาชีพและมีรายได้
หลักสูตรการศึกษาควรก าหนดวิชาเรียน ให้น้อยลงให้เหมาะกับวัยของเด็ก เน้นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เน้น
ปริมาณ รวมถึงควรเป็นหลักสูตรที่มีการปรับพ้ืนฐานของเด็กให้เท่ากันก่อน และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของเด็ก 
ก็เปิดโอกาสให้เลือกได้ตามความชอบและความถนัด ที่ส าคัญเป็นหลักสูตรให้การศึกษาและการเรียนรู้ช่วยบ่ม
เพาะและสร้างค่านิยม ที่เข้มแข็งให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตของคนไทย โดยน้อมน าหลักปรัชญา  เศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาเป็นแนวปฏิบัติ มีการปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการให้กับเด็ก
และเยาวชน เพ่ือสร้างคนไทย ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ค านึงถึง 
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก มีจุดเน้นส าคัญคือ “การใช้คุณธรรมและความรู้ที่ถูกต้อง 
การมีสติปัญญา ความเพียร จะน าไป สู่ความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง” น าเรื่องประวัติศาสตร์สิทธิ
หน้าที่ เบญจศีล เบญจธรรม เข้ามาในระบบการศึกษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย  เกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและ สถาบันหลักของความเป็นชาติไทยไว้ กระบวนการเรียน
การสอนต้องสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนหนังสือ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นให้อ่านออก 
เขียนได้และคิด วิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ และขยายไปสู่สังคม
และประเทศชาติการจัดกระบวนการเรียนการสอน ของครูต้องเน้นการสอนในห้องเรียนเป็นหลักมากกว่าการ
สอนพิเศษ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ปรับวิธีการสอนให้ง่ายขึ้น โดยเน้น  ให้เด็กเกิดกระบวนการ
เรียนรู้มากท่ีสุด ปรับปรุงระบบการวัดประเมินผล ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
และประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาไทย โดยวิธี การวัดและประเมินต้องมีความ
เหมาะสมและไม่เป็นภาระต่อครูอาจารย์ มากจนเกินไป รวมถึงควรสร้างความผูกพัน ความหวังดีต่อกันและกัน
ให้ได้ ระหว่างครูผู้ปกครอง และเด็ก เพ่ือเป้าหมายร่วมกันคือสร้างเด็กให้มีคุณภาพ เป้าหมายกิจกรรมหลักที่
ส าคัญ ได้แก่ 

1.1 ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ 

ความเป็นพลเมืองที่ดี 
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1.3 ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็น 
อนาคต 

1.4 ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
1.5 ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย 
 

๕.2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษาและยกระดบัมาตรฐานการศกึษา 
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา หาวิธีการในการเพ่ิมโอกาส

ทางการศึกษาให้มากขึ้น โดยสร้างโอกาสการเข้าถึง บริการทางการเงินเพ่ิมขึ้น เช่น การให้กู้ยืมเงินที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต การกระจายทุนการศึกษาให้ทั่วถึง และสนับสนุนทุนการศึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็นความ
ต้องการสร้างคนให้ตรงกับการน ามาพัฒนาท้องถิ่นของตน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความ ทัดเทียมกัน และต้องค านึงถึงการสร้างคนเพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ ในภูมิภาคและ
พ้ืนที่ของตน รวมถึงเพ่ิมโอกาสและคุณภาพการศึกษาไทย โดยน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กระจายไปยังสถานศึกษา ในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่ห่างไกลให้มากขึ้น ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยี สารสนเทศ
รูปแบบต่างๆ เข้าไปบูรณาการกับการศึกษาทางไกล เพ่ือใช้เป็น ช่องทางของการเพ่ิมการเรียนรู้ในทุกระดับ 
และต้องพิจารณาเนื้อหาสาระ การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน ประยุกต์และปรับปรุงให้เหมาะตามบริบท 
โดยครูต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น การจัดท า Smart Classroom การพัฒนา ระบบ e-learning เป็นต้น 
รวมถึงการจัดบริการการศึกษาควรพิจารณาให้ ครอบคลุมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เป้าหมายกิจกรรมหลักที่
ส าคัญ ได้แก่ 
  2.1 สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาให้มากข้ึน 

2.2 สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง 
2.3 สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล 
2.4 สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา 

 

๕.3 ขบัเคลื่อนการปฏริปูการศึกษาทั้งระบบ 
โดยก าหนดนโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาท้ังการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

และการเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และแต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตร 
การพัฒนา คุณภาพครูและผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณและกระจาย 
อ านาจทางการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะ อ านวยการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
เกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเอกภาพ  เป้าหมายกิจกรรมหลักที่ส าคัญ คือ แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา 
และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 
 

5.4 การพฒันาคร ู
ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านครูให้ชัดเจน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งการผลิตและ

พัฒนาครู โดยผลิต ครูมืออาชีพ รับประกันการมีงานท า วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาอย่าง
เป็นระบบ เปลี่ยนการอบรมครูให้เป็นในเชิงรุก คือ สร้างทีม ลงไปท าการฝึกอบรมครูในพ้ืนที่โดยตรง เพ่ือไม่
ต้องให้ครูออกจากห้องเรียน และทอดทิ้งนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดครูในสาขาที่ขาดแคลน โดย  ผลักดันให้
คุรุสภาออกประกาศเพ่ือก าหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาชีพ ที่ขาดแคลน ผ่อนปรนให้ผู้ที่มีคุณวุฒิสาขาขาด
แคลนสามารถขอหนังสืออนุญาต ปฏิบัติการสอนได้โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จากนั้นพัฒนาตนเพ่ือให้ได้รับ 
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ใบประกอบวิชาชีพครูในภายหลัง รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว สิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดที่ครูต้องพัฒนา คือ ปรับและ พัฒนาวิธีการสอนของตนให้มีคุณภาพ ยึดการพัฒนาเด็กเป็นหลัก 
และใช้ เวลาให้มากขึ้นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและเกิดคุณภาพ  ต่อตัวเด็ก เป้าหมาย
กิจกรรมหลักท่ีส าคัญ คือ 

1. สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง 
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
3. วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
4. แก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 

๕.5 การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งการผลิต ก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่เขตภูมิภาค โดยบูรณาการการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยให้สอดคล้องกัน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การผลิตและ พัฒนาก าลังคน เน้นการสร้างคนให้มีความสามารถ มีทักษะในการท างาน สร้าง อาชีพและรายได้
จูงใจให้คนเข้าสู่ระบบการศึกษาและหันมาเรียนสายอาชีพ มากขึ้น ปรับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาให้ได้รับการ
ยอมรับ รวมถึงสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการท าข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาแบบทวิภาคีหรือ สหกิจศึกษา 
เป็นการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้ค่าตอบแทนและได้ ประสบการณ์จากการท างาน ส่วนผู้ประกอบการจะได้
แรงงานเมื่อเด็กจบ การศึกษา ซึ่งช่วยลดภาวะคนตกงานของประเทศลง อีกประการหนึ่งร่วมกัน  ปฏิรูปการ
อุดมศึกษาในด้านการผลิตก าลังคนของประเทศ ที่น าไปสู่คุณภาพ ของคนให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยทั้งในระบบ
และนอกระบบควรวางแผน การผลิตก าลังคนในแต่ละปีตามปริมาณและสาขาความต้องการของตลาด แรงงาน 
แต่ละแห่งควรมีอัตลักษณ์หรือมีความเข้มแข็งทางวิชาการและ  วิชาชีพที่เป็นเรื่องเฉพาะ รวมถึงมีการน า
เทคโนโลยีในวิชาชีพต่างๆ เข้ามา ใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอดให้เกิด 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกระดับการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ การแข่งขันของประเทศและสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป้าหมายกิจกรรมหลักท่ีส าคัญ คือ 

1. บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
2 ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น 
3 .ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม 
4. ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 
 

๕.6 เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนไทยและประเทศไทย ต้องปรับตัว เตรียมพัฒนา

ก าลังคน และสร้างความเข้มแข็งให้ทันต่อการ ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงพัฒนาประเทศให้
เป็นศูนย์กลาง ของอาเซียน โดยการเดินหน้าเรื่องการจดทะเบียน การเตรียมแรงงาน การเพ่ิม  คุณวุฒิแรงงาน
ไทย การเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้ที่ยังไม่มีงานท า การพัฒนา ความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้
เทคโนโลยีและทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศ เพ่ือยืนยันว่าแรงงานไทยมีฝีมือจริง มีความรู้ความ  สามารถ
ท างานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถก้าวสู่การเป็นแรงงานขั้นสูงจนถึงระดับผู้บริหารได้ตลอดจน
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ส่งเสริมสนับสนุนให้ ประชาชนเรียนรู้ถึงภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของ ประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าหมายกิจกรรมหลักที่ส าคัญ คือ 

6.1 พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ 
6.2 เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย 
6.3 พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลย ีและการใช้ทักษะภาษา 

ต่างประเทศให้กับก าลังคน 
6.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ 

เพ่ือนบ้าน 
 

5.7.การส่งเสรมิการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในการจดัการศกึษาและส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการ รวมตัวเป็นเครือข่าย และมีส่วนรับผิดชอบในการจัด

การศึกษา หันมาให้ความ สนใจการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ ให้เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชีวิต ให้ทันสมัย เพิ่มบทบาท ของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์สร้างแรงจูงใจในการเข้าชม ได้เรียนรู้อย่างสนุก และเพ่ิม
จินตนาการให้กับเด็ก รวมถึงควรน าปราชญ์ชุมชนที่ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากชุมชน ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ และทักษะต่างๆ ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้นอกจากนั้นทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน 
จัดการศึกษาต้องให้แนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับประชาธิปไตย สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน เสรีภาพที่
มีขอบเขตภายใต้การเคารพกฎหมาย ตลอดจนรู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดีรู้จักให้เกียรติบุคคลอ่ืน และทุกคนต้อง 
ปรับตัวเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติประเทศชาติจึงจะเดินหน้าพัฒนาไปได้เป้าหมายกิจกรรมหลักที่ส าคัญ คือ 

1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด 
การศึกษา 

2. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ 
3. ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ 
 

๕.8 สง่เสริมระบบธรรมาภบิาลในวงการศึกษา 
การศึกษาในปัจจุบัน ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย โดยการจัด 

การศึกษาควรมีการปลูกฝังเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ยังเด็กๆ มีการบรรจุเข้า
ไว้ในหลักสูตร อาจสอดแทรกไปในวิชาต่างๆ หรือรูปแบบของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการ
โรงเรียนสีขาว การจัดท าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จะช่วยสร้างคน สร้างสังคมและสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยได้ เป้าหมายกิจกรรมหลักท่ีส าคัญ คือ สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
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ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ศาสตร์พระราชา 23 ข้อ 
๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ศึกษาข้อมูล รายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลเบื้องต้นจาก

เอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง 
๒. ระเบิดจากข้างใน  สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่จะเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับ

การพัฒนาเสียก่อน 
๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก  มองปัญหาในภาพรวม แต่การแก้ปัญหาจะเริ่มจากจุดเล็กๆคือการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม 
๔. ท าตามล าดับขั้น  การพัฒนาให้เริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนก่อน ได้แก่ สาธารณสุข 

ต่อไปจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และสิ่งจ าเป็นส าหรับประกอบอาชีพ 
๕. ภูมิสังคม  การพัฒนาใดๆ ต้องค านึงถึงภูมิประเทศของบริเวณนั้น เช่น ดิน , น้ า, ป่า, เขา ฯลฯ 

และสังคมวิทยา เช่น นิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๖. องค์รวม  คิดอย่างองค์รวม หรือมองอย่างครบวงจร มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

อย่างเชื่อมโยง 
๗. ไม่ติดต ารา  การท างานมีลักษณะที่อนุโลม รอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม 

จิตวิทยาของชุมชน ไม่ผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย 
๘. ประหยดั เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  แก้ไขปัญหาด้วยความประหยัด เรียบง่าย ราษฎรสามารถ

ท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ 
๙. ท าให้ง่าย  ท าสิ่งยากให้กลายเป็นง่าย ท าสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 
๑๐. การมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้ร่วมกันแสดง

ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน 
๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม  การให้เพ่ือส่วนรวมนั้น ไม่ได้ให้เพ่ือส่วนรวมอย่างเดียว แต่เป็นการให้เพ่ือ

ตนเอง สามารถมีส่วนรวมหรือสังคมที่จะอาศัยอยู่ได้ 
๑๒. บริการที่จุดเดียว  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นต้นแบบการบริหาร

รวมที่จุดเดียว เพ่ือประชาชนที่จะมาใช้บริการ ได้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ 
มาร่วมด าเนินการและให้บริการ ณ ที่แห่งเดียว 

๑๓. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ 
เช่น การแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรม พระราชทานพระราชด าริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก(ต้นไม้) ปล่อยให้
ธรรมชาติช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ 

๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม  น ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักและแนวปฏิบัติที่ส าคัญในการ
แก้ปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น การใช้ผักตบชวาบ าบัดน้ าเสียโดยดูดซึม  
สิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 

๑๕. ปลูกป่าในใจคน  การที่จะพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตส านึกให้คนรัก
ป่าเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง 

๑๖. ขาดทุนคือก าไร  การเสียคือการให้ หลักการคือ "การให้" และ "การเสียสละ" เป็นการกระท า
อันมีผลเป็นก าไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
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๑๗. การพึ่งตนเอง  การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้
ประชาชนแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป ขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อม และสามารถ "พึ่งตนเองได้" ในที่สุด 

๑๘. พออยู่พอกิน  ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากล าบากให้สามารถอยู่ ได้อย่าง "พออยู่
พอกิน" เสียก่อนแล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 

๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างความเข็มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุกด้านซึ่ง
จะสามารถอยู่ได้อย่างสมดุล ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ปรัชญานี้สามารถประยุกต์ใช้ทั้ งระดับบุคคล องค์กร 
ชุมชน 

๒๐. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน  ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท า
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ใจ 

๒๑. ท างานอย่างมีความสุข  ท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น 
๒๒. ความเพียร  จากตัวอย่างบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก พระมหาชนกเพียรว่ายน้ าอยู่ ๗ วัน   

๗ คืน แม้จะมองไม่เห็นฝั่งแต่ยังคงว่ายต่อไป ไม่จมลง จนกลายเป็นอาหารของปลา และได้รับความช่วยเหลือ
จนถึงฝั่งได้ในที่สุด 

๒๓. รู้-รัก-สามัคคี 
รู้ : การที่เราจะลงมือท าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา 
รัก : เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนการแล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักที่จะเข้าไปลงมือ

ปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ 
สามัคคี : เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติต้องค านึงเสมอว่าเราท าคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกัน

เป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วย 
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บทที ่ 3 
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏบิตัิงาน 

 

1. ชือ่งาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา 
 3.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามเครื่องมือการติดตามผลการด าเนินงาน 
 3.4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามแผน/เผยแพร่ 
 

4. ค าจ ากัดความ 
แผนพัฒนาการศึกษา หมายถึง แผนที่จัดท าอย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานข้อมูลของสถานศึกษา

ประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็น
ส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  น าไปปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายของ แต่ละกิจกรรมที่ก าหนดอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5 .1 ศึกษา วิ เคราะห์ ร ายละเ อียดนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
5.3 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
5.4 น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
5.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.6 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
5.7 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

และสถานศึกษา และจัดท าข้อสรุปเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดฯ 

  

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

 

 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฯ  

 

                                                                                                   ไม่เห็นชอบ 

กศจ. พิจารณา 
 

 

                   เห็นชอบ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ / น าแผนฯ สู่การปฏิบัติ 

 

 

ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

 
รายงานผล/เผยแพร่ 
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7. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้
 แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 

8. เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 8.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (ภาค) แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
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โครงสรา้งสว่นประกอบมาตรฐานงานของส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดั 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ศธจ. กลุม่นโยบายและแผน งานตดิตามและประเมินผล รหัสเอกสาร : ……………………………… 

ตวัชี้วดัทีส่ าคญัของกระบวนงาน การตดิตามและรายงานผล 
ล าดบัที ่ ผงัขัน้ตอนการด าเนนิงาน รายละเอยีดงาน เวลาด าเนนิการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผูร้บัผดิชอบ 

 
1 

 

 
ศึกษาวิเคราะห์รายละเอยีดฯ 

  
 

 
แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

 
 
 

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฯ  
 
 

                                                                     ไม่เห็นชอบ 

กศจ. พิจารณา 
 
 

      เห็นชอบ 

   

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ / น าแผนฯ สู่การปฏิบัต ิ
 

 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

 
 

 
รายงานผล/เผยแพร ่

 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการ
ภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถานศึกษา รวมทั้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก.ย. – ต.ค.  กลุ่มนโยบายและแผน 

 
2 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนพัฒนา 
การศึกษาจังหวัด 
 
 

ต.ค. – พ.ย.  กลุ่มนโยบายและแผน 

 
3 

1.3 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัด  
 
 
 

ต.ค. – พ.ย.  กลุ่มนโยบายและแผน 

 
4 
 
 

1.4 น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 
1.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ก.ย. เล่มแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด กลุ่มนโยบายและแผน 

 
5 

1.6 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด 
 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานศึกษา 
และจัดท าข้อสรุปเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ศึกษาธิการภาค และเผยแพรต่่อสาธารณชน 

ก.ย. เครื่องมือก ากับ ติดตามสอดคล้องกับ
เครื่องมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี(Annual Report) เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด และ
สาธารณชน 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและ
แผน, หัวหนา้กลุ่มงานติดตาม 

เอกสารอ้างอิง :   1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์
                      2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (ภาค) แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน         จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                         กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตัดสินใจ                          ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  
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1. ชือ่งาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3.2 การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติ 
  

4. ค าจ ากัดความ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ 
การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งการ
จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 5.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 5.4 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5.5 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
 5.7 ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 5.8 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
  
 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและงบประมาณ 
 

 
 

ทบทวนกลยุทธ์ / แผนงาน / งาน / โครงการ 
จากแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
 
 

จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 

       ไม่เห็นชอบ 

 

ศธจ.พิจารณา 
 

        เห็นชอบ 

 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบตัิ 

 
 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

7. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้
 - 
8. เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
 8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
 8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 8.6 แผนพัฒนาจังหวัด 
 8.7 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 8.8 รายงานการศึกษา และการวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 8.9 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
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โครงสรา้งสว่นประกอบมาตรฐานงานของส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดั 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี ศธจ. กลุม่นโยบายและแผน  รหัสเอกสาร : ……………………………… 
ตวัชี้วดัทีส่ าคญัของกระบวนงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกบันโยบายของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สภาพปญัหา ความตอ้งการ และศกัยภาพของหนว่ยงาน 
ล าดบัที ่ ผงัขัน้ตอนการด าเนนิงาน รายละเอยีดงาน เวลาด าเนนิการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1 
 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

  
 

ทบทวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน/โครงการ 
 
 

ก าหนดเป้าหมายการพฒันาและรายละเอียด 
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 

                                                                                        ไม่เห็นชอบ 
 

ศธจ.พิจารณา 
 

           เห็นชอบ 
 

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ / น าแผนฯ สู่การปฏิบัติ  
 

 
 

ติดตาม ประเมนิและรายงานผลฯ 
 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากส านกังานคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

ต.ค.  กลุ่มนโยบายและแผน 

2 

2. ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการ
ปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ต.ค.  กลุ่มนโยบายและแผน 

3 
3. ก าหนดเปา้หมายการพัฒนาของส านกังานศึกษาธิการจังหวัด 
4. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ต.ค. 
ต.ค. 

แผนมีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้องและ 
บริบทสภาพแวดล้อม 

กลุ่มนโยบายและแผน 

4 
5. น าเสนอแผนปฏบิัติการประจ าป ีเพือ่ขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด 
 

ต.ค. – พ.ย.  กลุ่มนโยบายและแผน 

5 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
7. ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
 

ต.ค. – พ.ย.  กลุ่มนโยบายและแผน 

6 

5.8 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

พ.ย.  
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง :   1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน          2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ            4. นโยบายรัฐบาล เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 
         5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    6. แผนพัฒนาจังหวัด   7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่จังหวัด 8. รายงานการศึกษา และการวจิัย ที่เกีย่วข้องกบัการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
         9. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธกิารจงัหวัด 
 

 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน      จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                         กจิกรรมงานหรือการปฏิบัติ                          การตัดสินใจ                    ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
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1. ชือ่งาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 3.2 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติ 
  

4. ค าจ ากัดความ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คือ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายใน การปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ ด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือ ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมได้ทันท่วงที นอกจากนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะท าให้ระบบบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานมุ่งเน้นไปท่ีผลงานและผลลัพธ์มากขึ้น รวมทั้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกด้วย 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
5.3 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และผลผลิตของหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ) 

5.4 น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือขออนุมัติศึกษาธิการจังหวัด 
5.5 จัดส่งแผนปฏิบัติราชการให้ทุกกลุ่มงานใน ศธจ. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่ม

งาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
5.6 ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
5.7 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการด าเนินงาน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน 

  
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

 
 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 

                                                                                         
                                                                                                                                                         ไม่เห็นชอบ 

ศธจ.พิจารณา 
 

                                    เห็นชอบ 
 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ / น าแผนฯ สู่การปฏิบัติ  
 

 
 

ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  
และรายงานผลการด าเนินงาน 
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7. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้
 - 
8. เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 8.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
 8.4 นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
 8.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 8.6 แผนพัฒนาจังหวัด 
 8.7 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 8.8 รายงานการศึกษา และการวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 8.9 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
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โครงสรา้งสว่นประกอบมาตรฐานงานของส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดั 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี ศธจ. กลุม่นโยบายและแผน  รหัสเอกสาร : ……………………………… 
ตวัชี้วดัทีส่ าคญัของกระบวนงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคลอ้งกับนโยบายของหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง สภาพปญัหา ความตอ้งการ และศกัยภาพของหนว่ยงาน 
ล าดบัที ่ ผงัขัน้ตอนการด าเนนิงาน รายละเอยีดงาน เวลาด าเนนิการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1 
 

ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ภารกิจ/พันธกจิของหน่วยงาน 

  
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าป ี

 

 
 

จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าป ี
 
 

                                                                                         

                                                                                          ไม่เห็นชอบ 

ศธจ.พิจารณา 
 

           เห็นชอบ 
 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ / น าแผนฯ สู่การปฏิบัติ  
 

 

 

ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  
และรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ภารกิจ/พันธกจิของหนว่ยงาน 
 
 

ต.ค.  กลุ่มนโยบายและแผน 

2 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ต.ค. แผนมีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้องและ 
บริบทสภาพแวดล้อม 

กลุ่มนโยบายและแผน 

๓ 

3. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ประกอบดว้ย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์และ
ผลผลิตของหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) 
 

ต.ค. – พ.ย.  กลุ่มนโยบายและแผน 

4 

4. น าเสนอแผนปฏบิัติราชการประจ าป ีเพื่อขออนุมัติศึกษาธิการ
จังหวัด 
5. จัดส่งแผนปฏิบัติราชการให้ทุกกลุ่มงานใน ศธจ. เพือ่ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ต.ค. – พ.ย.  กลุ่มนโยบายและแผน 

5 

6. ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
7. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผล
การด าเนินงาน 

พ.ย.  
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง :   1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน          2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ            4. นโยบายรัฐบาล เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 
         5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    6. แผนพัฒนาจังหวัด   7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่จังหวัด 8. รายงานการศึกษา และการวจิัย ที่เกีย่วข้องกบัการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
         9. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธกิารจงัหวัด 
 

 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน      จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                         กจิกรรมงานหรือการปฏิบัติ                          การตัดสินใจ                    ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
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Roadmap การจัดท าแผน 

แผน ขั้นเตรยีมการ ขั้นด าเนนิการ ขั้นอนมุตัิแผน ขั้นสง่แผน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

-ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 
-วิเคราะห์สถานการณ์ 
สภาพแวดล้อมส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
-ทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

-ประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
-รายละเอียดของแผนประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร /
วัฒนธรรมองค์กร (ถ้ามี) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์และค่าเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ 
-บรรจุโครงการ 2 ส่วน 
1) โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากทุกหน่วยงาน (แผนงาน
ทั้งหมด) 
2) โครงการตามที่แผนและงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ขอความเห็นชอบ / อนุมัติ 
จากศึกษาธิการจังหวัด 

-ส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณฯ ให้กลุ่ม
งานใน ศธจ. ใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของกลุ่มงาน 
-ส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ 
ศธ. (สนง.สป.) และ ศธภ.ที่ดแูล
จังหวัดนั้นๆ 
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 


