แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม

คํานํา
การจัด ทํา แผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาการศึก ษา นับ มีค วามสํา คัญ ยิ่ง ตอ การ
พัฒ นาการศึก ษาทอ งถิ่น เนื่องจากเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปอยางมี
ระบบ ตอบสนองความต อ งการ ป ญ หาความเดื อ ดร อ น และศั ก ยภาพของท อ งถิ่ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
แผนยุ ทธศาสตร การพั ฒนาการการศึ กษาขององค การบริ หารส วนจั งหวั ดนครปฐม
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ฉบับนี้ เปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสามปขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครปฐม โดยผานกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น
ที่ระบุถึงขอมูล ปญหา ความตองการ และศักยภาพการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่นในปจจุบัน
เพื่อใหการพัฒนาสามารถตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ อันจะมีผลทําใหการพัฒนาในภาพรวมประสบความสําเร็จ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครปฐม จักไดนําแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่นฉบับนี้ไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการศึกษาทองถิ่น
ใหมีความเจริญกาวหนาตอไป

สารบัญ
หนา

บทที่ ๑ บทนํา
- ขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐม
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
- แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง
- นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
- นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
- วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
- ผลการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
บทที่ ๒ วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
บทที่ ๓ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
รายชื่อคณะผูจัดทํา

๑
๗
๘
๙
๑๐
๑๖
๒๖
๓๐
๓๓
๓๕
๔๔
๔๗

-๑-

บทที่ ๑
บทนํา
ขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐม
ประวัติจังหวัดนครปฐม
“นครปฐม” เปนอูอารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเปนมายาวนานในแผนดินสุวรรณภูมิจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรกลาววา เมืองนครปฐมแตเดิมนั้นตั้งอยูริมทะเล เปนเมืองเกาแกมีความเจริญรุงเรืองมา
นับตั้งแตสมัยสุวรรณภูมิ และเปนราชธานีท่ีสําคัญในสมัยทวาราวดี ในยุคนั้นนครปฐมเปนแหลงเผยแพร
อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงกลายเปนศูนยกลางของความเจริญ มีชนชาติ
ตาง ๆ อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยูเปนจํานวนมาก ตอมาไดเกิดความแหงแลงขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะ
กระแสน้าํ ที่ไหลผานตัวเมืองเปลี่ยนเสนทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหลงอยูริมน้ําและสรางเมืองใหมขึ้นชื่อ
“เมืองนครไชยศรี” หรือ
“ศรีวิชัย” นครปฐมจึงกลายเปนเมืองรางมาเปนหลายรอยป จนกระทั่ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวขณะที่ทรงยังผนวชไดธุดงคไปพบพระปฐมเจดีย และทรงเห็นวา
เปนเจดียองคใหญไมมีที่ใดเทียบเทา ครั้นเมื่อไดครองราชย จึงโปรดฯ ใหกอเจดียแบบลังกาครอบองคเดิม
ไว โดยใหชื่อวา “พระปฐมเจดีย” ทรงปฎิสังขรณ
สิ่งตาง ๆ ในบริเวณองคพระปฐมเจดียใหมีสภาพดี
และโปรดฯ ใหขุดคลองเจดียบูชาเพื่อใหการเสด็จมานมัสการองคพระปฐมเจดียสะดวกขึ้น
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเริ่มกอสรางทางรถไฟสายใตผานเมืองนครปฐม
ซึ่งขณะนั้นยังเปนปารก พระองคจึงโปรดฯ ใหยายเมืองจากตําบลทานา อําเภอนครชัย ศรี มาตั้งที่บ ริเ วณ
องคพระปฐมเจดียเหมือนเชนครั้งสมัยโบราณ
ครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดฯ ใหสรางพระราชวังสนามจันทรเปนที่เสด็จ
แปรพระราชฐาน และฝก ซอ มรบแบบเสือ ปา โดยโปรดฯ ใหตัด ถนนเพิ่มขึ้น อีก หลายสาย รวมทั้ง สรา ง
สะพานเจริญ ศรัทธาขา มคลองเจดียบูช าเชื่อ มระหวางสถานีร ถไฟกับ องคพ ระปฐมเจดีย ตลอดจนสรา ง
พระรว งโรจนฤทธิ์ท างดา นทิศ เหนือ ขององคพ ระปฐมเจดีย และบูร ณะองคพ ระปฐมเจดียใ หส มบูร ณ
สวยงามดังที่เห็นอยูในปจจุบัน และไดโปรดใหเปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี” เปน “นครปฐม”
ลักษณะที่ต้ังและอาณาเขต
ที่ตั้ง : จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตก ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีน ซึ่ง
เปนพื้นที่บริเวณที่ราบลุมภาคกลาง โดยอยูระหวางเสนรุงที่ ๑๓ องศา ๔๕ ลิปดา ๑๐ ฟลิปดา เสนแวงที่
๑๐๐ องศา ๔ ลิปดา ๒๘ ฟลิปดา มีพื้นที่ ๒,๑๖๘.๓๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๓๕๕,๒๐๔ ไร คิดเปน
รอยละ ๐.๔๒ ของพื้นที่ประเทศ และจัดอยูลําดับที่ ๖๒ ของประเทศ อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปตามเสนทาง
ถนนเพชรเกษม ๕๖ กิโลเมตร หรือตามเสนทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปนเกลา - นครชัยศรี) ๕๑
กิโลเมตร และตามเสนทางรถไฟ ๖๒ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้

-๒อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

: ติดตอกับอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: ติดตอกับอําเภอกระทุมแบน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
และอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
: ติดตอกับอําเภอไทรนอย อําเภอบางใหญ อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
: ติดตอกับอําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ
อําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเปนที่ราบถึงคอนขางราบเรียบไมมีภูเขาและ
ปาไม ระดับความแตกตางของความสูงของพื้นที่อยูระหวาง ๒-๑๐ เมตร อยูเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ๖ เมตร
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสูทิศใตและทิศตะวันตกสูทิศตะวันออก มีแมน้ําทาจีนเปนแมน้ําสายหลัก
ที่สําคัญ ไหลผาน ๓ อําเภอ คือ อําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน ความยาว ๙๗
กิโลเมตร ไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนที่ดอน มีที่
ราบลุม ทํานาไดเพียงบางสวน พื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเปนที่ราบลุม มีที่ดอนและแหลงน้ํากระจายเปนแหง ๆ
สําหรับพื้นที่ดานตะวันออกและดานใตเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ําทาจีน มีคลองธรรมชาติ และคลองซอยที่
ขุดขึ้นเพื่อการเกษตรและคมนาคมอยูมาก พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเล ๒ - ๔ เมตร

-๓สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่ว ไปอยูภ ายใตอิทธิพลของลมมรสุม มีฝ นตกชุกในฤดูฝ น ในฤดูห นาวอากาศ
ไมห นาวจัด สว นในฤดูรอ นอากาศคอ นขา งรอ น จากสถิติข องสถานีอุตุนิย มวิท ยานครปฐม ในป พ.ศ.
๒๕๕๖ มีฝ นตกประมาณ ๑๐๙ วัน ปริม าณน้ํา ฝนวัด ได ๙๕๗.๔ มิล ลิเ มตร โดยฤดูรอนจะเริ่มตั้งแต
กลางเดือนกุมภาพันธ - กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงที่สุด ๔๐.๑ องศาเซลเซียส สวนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต
กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพัน ธ โดยจะมีอากาศหนาวเย็น เปน ชว งๆ มีอุณหภูมิต่ําที่สุด ๑๒
องศาเซลเซียส
 การเมืองการปกครอง
เขตการปกครอง
จังหวัดนครปฐม แบงเขตการปกครองออกเปน ๗ อําเภอ ๑๐๖ ตําบล ๙๓๐ หมูบาน สําหรับ การ
บริห ารราชการสว นทอ งถิ่น มีอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในพื้น ที่ทั้ง สิ ้น ๑๑๗ แหง ประกอบดว ย
องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลนคร ๑ แหง เทศบาลเมือง ๔ แหง เทศบาลตําบล ๑๘
แหง และองคการบริห ารสว นตําบล ๙๓ แหง (ขนาดใหญ ๑๖ แหง, ขนาดกลาง ๗๗ แหง) และมี
ชุมชน ๒๑๓ ชุมชน
การแบงเขตการปกครอง
ปที่ตั้ง
(พ.ศ.)

อํา เภอ

เมือง
นครปฐม
สามพราน

พื้นที่ ( ต.ร.ม.)
รวม

๒๔๓๙ ๔๑๗,๔๔๐

๒๔๓๙
นครชัยศรี
๒๔๕๒
บางเลน
๒๔๓๙
กําแพงแสน ๒๔๔๙
ดอนตูม
๒๕๑๒
พุทธมณฑล ๒๕๓๙
รวม

๒๔๙,๓๔๗
๒๘๔,๐๓๑
๕๘๘,๘๓๖
๔๐๕,๐๑๙
๑๗๑,๓๕๔
๕๒,๓๐๐
๒,๑๖๘,๓๒๘

รอยละ

จํานวน
ตําบล

จํานวน
หมูบาน

จํานวน
เทศบาล
นคร

จํานวน
เทศบาล
เมือง

จํานวน
เทศบาล
ตําบล

จํานวน
อบต.

จํานวน
ชุ มชน

๑๙.๓

๒๕

๒๑๔

๑

๑

๕

๒๑

๑๐๘

๑๑.๕
๑๓.๑
๒๗.๑
๑๘.๗
๗. ๙
๒. ๔
๑๐๐

๑๖
๒๔
๑๕
๑๕
๘
๓
๑๐๖

๑๓๗
๑๐๘
๑๘๐
๒๐๔
๖๙
๑๘
๙๓๐

๑

๓
๔

๒
๓
๔
๑
๑
๒
๑๘

๑๒
๒๒
๑๕
๑๕
๖
๒
๙๓

๒๙
๑๑
๒๓
๑๖
๑๘
๘
๒๑๓

(ขอมูล: ที่ทําการปกครองจังหวัดนครปฐม ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๘)

-๔บัญชีสรุปการจัดแบงขนาดของ อบต. ในเขตจังหวัดนครปฐม
อําเภอ
เมืองนครปฐม
สามพราน
นครชัยศรี
บางเลน
กําแพงแสน
ดอนตูม
พุทธมณฑล
รวม

ขนาดใหญ
๔
๘
๓
๑
๑๖

ขนาดกลาง
๑๗
๔
๒๒
๑๕
๑๒
๖
๑
๗๗

ขนาดเล็ก
-

รวม
๒๑
๑๒
๒๒
๑๕
๑๕
๖
๒
๙๓

(ขอมูล: สนง.สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครปฐม ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๘)
ประชากร
จังหวัดนครปฐม มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น ๘๘๗,๘๘๒ คน แยกเปนชาย ๔๒๖,๒๔๒ คน หญิง ๔๖๑,๖๔๐
คน มีค รัว เรือ นจํา นวน ๓๕๖,๒๙๐ ครัว เรือ น อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองนครปฐม
อําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด คือ อําเภอพุทธมณฑล สําหรับอําเภอที่มีความหนาแนนมากที่สุด คือ อําเภอสาม
พราน เนื่อ งจากมีจํา นวนโรงงานอุต สาหกรรมเปน จํา นวนมาก อํา เภอที่มีค วามหนาแนน นอ ยที่สุด คือ
อําเภอบางเลน เนื่องจากพื้นที่สวนใหญใชเปนพื้นที่ในการทําการเกษตร ทํานา ทําไร และเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา
(ขอมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๗)
เพื่อให สอดคล องกับยุ ทธศาสตร การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจั งหวั ดนครปฐม
องค การบริ หารส วนจั งหวั ดนครปฐม จึ งขอกล าวถึ งสภาพทั่ วไปและข อมู ลพื้ นฐานเฉพาะด านตามประเด็ น
ยุทธศาสตรฯ ดังนี้.-

๑) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 การศึกษา
มีสถานศึกษาจํานวนทั้งสิ้น ๒๗๖ แหง (เฉพาะโรงเรียนที่สังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
จําแนกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบออกเปน ๓ เขต ไดแก
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จํานวน ๑๒๔ โรงเรียน
แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ แยกเปน
- โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จํานวน ๕๑ โรงเรียน
- โรงเรียนในเขตอําเภอกําแพงแสน
จํานวน ๕๑ โรงเรียน
- โรงเรียนในเขตอําเภอดอนตูม
จํานวน ๒๒ โรงเรียน

-๕๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จํานวน ๑๒๓ โรงเรียน
แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ แยกเปน
- โรงเรียนในเขตอําเภอนครชัยศรี
จํานวน ๓๓ โรงเรียน
- โรงเรียนในเขตอําเภอสามพราน
จํานวน ๓๓ โรงเรียน
- โรงเรียนในเขตอําเภอบางเลน
จํานวน ๔๙ โรงเรียน
- โรงเรียนในเขตอําเภอพุทธมณฑล
จํานวน ๘ โรงเรียน
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จํานวน ๒๙ โรงเรียน
แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ แยกเปน
- โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จํานวน ๘ โรงเรียน
- โรงเรียนในเขตอําเภอกําแพงแสน
จํานวน ๓ โรงเรียน
- โรงเรียนในเขตอําเภอดอนตูม
จํานวน ๒ โรงเรียน
- โรงเรียนในเขตอําเภอนครชัยศรี
จํานวน ๖ โรงเรียน
- โรงเรียนในเขตอําเภอสามพราน
จํานวน ๔ โรงเรียน
- โรงเรียนในเขตอําเภอบางเลน
จํานวน ๔ โรงเรียน
- โรงเรียนในเขตอําเภอพุทธมณฑล
จํานวน ๒ โรงเรียน
ในระดับอุดมศึกษา ไดแก
- มหาวิทยาลัย ศิล ปากร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย มหิด ล วิทยาลัย แสงธรรม
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม มหาวิท ยาลัย คริส เตีย น มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลวิท ยาเขต
ศาลายา และโรงเรียนนายรอยตํารวจ
- สัง กัด มหาวิท ยาลัย สงฆ ไดแ ก มหาวิท ยาลัย มหามกุฎ ราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตสิร ิน ธรราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
- สัง กัด กรมการศึก ษานอกโรงเรีย นไดแ ก ศูน ยบ ริก ารการศึก ษานอกโรงเรีย นจัง หวัด ๑ แหง
และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน ๗ แหงในทุกอําเภอ
(ขอมูล : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ , ๒ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๙ ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๘)
 ศาสนา
๑. ศาสนาพุทธ
- วัด มีจํานวน ๒๑๙ แหง จําแนกเปน
- พระอารามหลวง ๕ แหง ไดแก
๑) วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร (มหานิกาย) อ.เมืองฯ
๒) วัดพระประโทณเจดีย (มหานิกาย) อ.เมืองฯ
๓) วัดเสนหา (ธรรมยุต) อ.เมืองฯ
๔) วัดพระงาม (มหานิกาย) อ.เมืองฯ

-๖๕) วัดไรขิง (มหานิกาย) อ.สามพราน
- วัดราษฎร มีจาํ นวน ๒๑๔ แหง
- สํานักสงฆ มีจํานวน ๒ แหง
- ที่พักสงฆ
มีจํานวน ๒ แหง
- วัดราง
มีจํานวน ๑๑ แหง
๒. ศาสนาคริสต จําแนกเปน - ศาสนสถานของนิกายโปรเตสแตนต ๑๘
แหง
- ศาสนสถานของนิกายโรมันคาทอลิก ๖
แหง
๓. ศาสนาอิสลาม
ศาสนสถานของศาสนาอิส ลามมี ๑ แหง คือ มัส ยิด ปากีส ถาน (ปาทาน) ประเทศไทย
จังหวัดนครปฐม ตั้งอยูตําบลหวยจรเข อําเภอเมืองนครปฐม ตั้งขึ้นเปนทางการ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑
(ขอมูล : แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ๔ ป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
 วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นทั่วไปที่สําคัญ
๑. งานนมัสการองคพระปฐมเจดีย
๒. งานเทศกาลอาหารและผลไมและของดีนครปฐม
๓. งานปดทองหลวงพอวัดไรขิง
๔. งานมหาธีรราชเจารําลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
๕. งานประเพณีสงกรานต , แหธงสงกรานต
๖. งานประเพณีแหผาหมองคพระปฐมเจดีย
๗. งานประเพณีลอยกระทง
๘. งานเลี้ยงบุฟเฟตชาง และการประกวดราชินีชาง
๙. งานประเพณีการแขงขันเรือยาว
(ขอมูล : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม)

-๗-

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๙ ไดกําหนดไววา การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐใหสวนราชการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ไวเปนกาลลวงหนา
(๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (๑) ตองมีรายละเอียด
ของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิข์ องภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(๓) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.
กําหนด
(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น
หรือเปลีย่ น แผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติไดเห็นชอบมาตรการ
เพิ่ม ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดให
ทุกสวนราชการจัดทํา แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ใหสอดคลองกับเปาหมายการ เบิกจายงบประมาณรายไตรมาส โดยใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการใชจาย งบประมาณฯ ที่กําหนดไว และใหนําแผนการใช
จายงบประมาณ ฯ ไปใชเปนสวนหนึง่ ในการจัดทําแผนปฏิบัติ ราชการประจําปงบประมาณของหนวยงาน
ดวย
ดั งนั้ น เมื่ อพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติ ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ให
สอดคลองกับบทบาทและภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการจะตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนที่มีความเกี่ยวของ ไดแก นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี) นโยบายของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย)
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๙) แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) และกรอบ
ขอตกลงการศึกษาเพือ่ ปวงชน (EFA) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-๘-

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอม เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ ทิศทางการบริหารจัดการประเทศเพื่อ รองรับการ
เปลี่ยนแปลง ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เนนการเสริมสรางความ
เขมแข็ง ของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ปรับตัวในการเชื่อมโยง กับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพื่อ
สามารถใชโอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุมกันของทุนที่มีอยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสมพรอมที่
จะกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพทั้งโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกสควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การ
พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหเปนพลัง ขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย
การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เปนการ
สรางภูมิคุมกันใน มิติตางๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของ
ประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรง
เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญ เชน การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุน
ทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู สังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกัน
ตั้ง แต ระดับ ปจ เจก ครอบครั ว และช ุม ชน สามารถจั ดการความเสี่ย งและปรั บตั ว เข ากั บการ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนธรรม สวนการเสริมสรางทุนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสราง
ความมั่นคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนฐานการผลิต
ภาคเกษตรมุงสูการเปนเศรษฐกิจ และสังคมคารบอนต่ํา และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการเตรียม
ความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีการบริหารจัดการ
ประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม ซึ่งใหความสําคัญกับการ พัฒนาระบบราชการและ
ขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมี
สวนรวม สรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรควบคูไปกับปลูกจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตย
และ ธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุม

-๙-

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๙)
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) เปนแผนที่บูรณา
การ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของหนวยงานตางๆ ของ ประเทศ และเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตางๆ
โดยคํานึงถึงการพัฒนาการศึ กษาอย าง ตอเนื่องตลอดชีวิ ต และใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนฯ เปน ๒ ระยะ คือ ระยะแรก (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ และระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยมีการกําหนดเปาหมายการนา
แผนสูการปฏิบัติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไวดังนี้ เปาหมาย เชิงคุณภาพ : เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในป
๒๕๕๙ การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนี้
๑. คนไทยเปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิงวิชาการและสรรถนะทาง
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มี ความสุข มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ สามารถประกอบอาชีพและอยู
รวมกับคนอืน่ ไดอยางมีความสุข เพื่อ เปนเปาหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ
๒. สังคมไทยเปนสังคมแหงคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู มีการสรางองค
ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญาเพื่อการเรียนรู นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน
มีสุขภาวะ ประชาชนอยู รวมกันอยางสันติสุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรบั การศึกษาตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ
๓. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาคนอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษาและเรียนรู มีการบริหารจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ มีการ กระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีการระดมทรัพยากรและความรวมมือ จากทุกภาคสวน รวมทั้งความรวมมือในภูมิภาค
และกับนานาชาติมากขึ้น อันจะนําไปสูความสามารถในการรวมมือ และแขงขันของประเทศ และ
การอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและเกื้อกูลกันในป ๒๕๕๙
เปาหมายเชิงปริมาณของแผนการศึกษาแหงชาติฯ
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลัก เกินกวารอยละ ๕๐
๒. สถานศึกษาทุกโรงไดรับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ.
๓. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น จาก ๘.๗ ป ในป ๒๕๕๑ เปน ๑๒
ป
๔. เอกชนเขามารวมจัดการศึกษามากขึ้น
๕. สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น โดยมีสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา : สามัญ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปน ๖๐ : ๔๐ ในป ๒๕๕๙

-๑๐-

นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
ตามที ่น ายกรัฐ มนตรีไ ดแ ถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรีต อ สภานิต ิบ ัญ ญัติ
แหงชาติ เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยไดกําหนดนโยบายไว ๑๑ ดาน เพื่อใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๙ ที่ระบุให
รัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตางๆ และสงเสริมความ
สามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึง
บริการของรัฐ
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ ๕ การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด านสาธารณสุ ข และสุ ขภาพของ
ประชาชน
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ ๗ การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
นโยบายที่ ๑๐ การส งเสริมการบริหารราชการแผ นดินที่ มี ธรรมาภิ บาล และการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะทีม่ ีภารกิจในการจัดและสงเสริม สนับสนุนการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นา ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ซึ่ ง เป น พื้ น ฐานในการนํ า พาประเทศไทยให ก า วหน า อย า งยั่ ง ยื น
สอดคลองกับเจตนารมณของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยมีบทบาทหลักดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในขอที่ ๔ นโยบาย การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ กระทรวงศึ กษาธิ การยั งเป น ส วนราชการที่ สํ าคั ญในการร วมขั บเคลื่ อนการ
ดําเนินการตามนโยบายที่ ๒ นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ และการตางประเทศ นโยบายที่ ๕ นโยบาย
การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของ ประชาชน นโยบายที่ ๖ นโยบายการ
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ ๗ นโยบายการสงเสริม บทบาทและการใชโอกาสใน
ประชาคมอาเซียน นโยบายที่ ๘ นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจาก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม และนโยบายที่ ๑๐ นโยบายการสงเสริมการบริหาร ราชการ
แผ นดิ นที่ มี ธรรมาภิ บาล และการป องกั นปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบในภาครั ฐ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

-๑๑-

นโยบายที่ ๒ : การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
๒.๑ ในระยะเรงดวนรัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม
การเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดนการสราง
ความมัน่ คงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพือ่ นบาน
และการเสริมสรางศักยภาพ ในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือ
เพือ่ ปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวภาคีและ
พหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการ
พื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดนโดยใช
ระบบเฝาตรวจทีม่ ีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให ปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําเปน
โจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติ เปนปญหา เฉพาะหนาที่ตองไดรับการ
ปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่อง
ใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัด ระเบียบแรงงาน
ตางดาว เปนตน
๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํา
ยุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย
สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในพืน้ ทีซ่ ึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน
เพื่ อ แก ป ญ หาไม ว า จากผู มี อิ ท ธิ พ ลในท อ งถิ่ น หรื อ เจ า หน า ที่ ฝ า ยบ า นเมื อ ง ทั้ ง จะเพิ่ ม ระดั บ
ปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
นโยบายที่ ๔ : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จั ด ให มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู โดยให ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง
การศึกษาในระบบและ การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถ
เรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่
เหมาะสม เป น คนดี มี คุ ณ ธรรม สร า งเสริ ม คุ ณ ภาพการ เรี ย นรู โดยเน น การเรี ย นรู เ พื่ อ สร า ง
สัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งใน
ดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหนาจะปรั บเปลี่ยนการจัด สรรงบประมาณ สนับสนุ น
การศึ ก ษา ให ส อดคล อ งกั บ ความจํ า เป น ของผู เ รี ย นและลั ก ษณะพื้ น ที่ ข องสถานศึ ก ษา และ
ปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผู
ยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับ
บริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษา
เปนแนวทางหนึ่ง
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๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู กระจาย อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพ และความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และ
บริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรู
และทั กษะใหม ที่ สามารถประกอบอาชี พได หลากหลายตามแนวโน มการจ างงานในอนาคต ปรั บ
กระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขา
ดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การ
รับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือ
ระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๕ ส ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร า ง
แรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐาน วิชาชีพ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม
มาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียน
ทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอน
ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
๔.๘ อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิ ป ญญา ท องถิ่ น รวมทั้ งความหลากหลายของศิ ลปวั ฒนธรรมไทย เพื่ อการเรี ยนรู สร างความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน
และวัฒนธรรมสากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสา
หลักวัฒนธรรมของประชาคม อาเซียน และเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑๐ ปลูกฝงคํานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ
เพื่อเปดพื้นที่สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
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นโยบายที่ ๕ : การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวย แลว
จึงมารักษา สรางกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับ
ระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น และให
ภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการจาง บุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล สนับสนุน
ความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย และสาธารณสุข โดย
สงเสริมการรวมลงทุนและการใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเปน
ประโยชนตอทุกฝาย
๕.๗ พัฒ นาขีด ความสามารถในการวิ จัยดา นวิทยาศาสตรการแพทย และ
สาธารณสุข โดยจัดใหมีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และใหมีความรวมมือทั้งระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศ และหนวยงานตางประเทศ โดยเฉพาะในการปองกันและรักษาโรคที่มคี วามสําคัญ
นโยบายที่ ๖ : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๖ ชั กจู งให นั กท องเที่ ยวต างชาติ เข ามาเที่ ยวในประเทศไทย โดยพิ จารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรก
ที่จะทําได และสรางสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกื้อกูลตอบรรยากาศการทองเที่ยว สงเสริม
การทองเที่ยวที่ครอบคลุมแหลงทองเที่ยวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเปนกลุมได เชน กลุม
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสุขภาพ เชน น้ําพุรอนธรรมชาติ ทั้ง
จะใหเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยว ในประเทศทั้งที่เปน
แหลงทองเที่ยวเดิมและแหลงทองเที่ยวใหม โดยเนนการให ความรู และ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพ ราคาเปนธรรม ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกในดานตางๆ แกนักทองเที่ยว
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมใหเขมแข็งสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในองคกร ปรับโครงสรางกลไกการสนับสนุนและ การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและ
การลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและ บริการการตลาด
และโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ
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นโยบายที่ ๗ : การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๒ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ของผู ป ระกอบการไทยทุ ก ระดั บ โดย
สอดคลองกับขอตกลง ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัย
การผลิตตาง ๆ ที่เปดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย ใหสามารถ
แขงขันได รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ รวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนําไปสู
ความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยไดเขาไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเปนเวลานานแลว
ตลอดจนกลุมการผลิตที่ผูประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด
ซึ่งชวยใหประเทศไทยมีฐานการผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย เพื่อขาย ในตลาดตางๆ ไดมากขึ้น ทั้งใน
อาเซี ยนและในตลาดโลก และเป น การช ว ยเหลื อ ประเทศเพื่ อ นบ า นใน กระบวนการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ทั้งแรงงาน วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝมือแรงงาน
และมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุมที่มี ขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับ การวางแผนดานการ
ผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐาน ฝมือแรงงาน เพื่อใชในการประเมิน
คาจางแรงงาน
นโยบายที่ ๘ : การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๒ เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาด
แคลน การเชื่อมโยง ระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถ
ไปทํ างานในภาคเอกชน และ การให อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย อ ม มี ช อ งทางได
เทคโนโลยีโดยความรวมมือจากหนวยงานและ สถานศึกษาภาครัฐ
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานการวิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรม ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่สําคัญในการตอ
ยอดสูการใชเชิงพาณิชยของภาคอุตสาหกรรมใหมความพรอม ทันสมัย และกระจาย ในพื้นที่ตาง ๆ เชน การ
พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห หองปฏิบัติการ สถาบัน และศูนยวิจัย
เปนตน

-๑๕-

นโยบายที่ ๑๐ : การส งเสริ มการบริ หารราชการแผ นดิ นที่ มี ธรรมาภิ บาล และการป องกั น
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป นขาราชการและความซื่อสัตย สุจริต ควบคู กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
เจาหนาทีข่ องรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิก หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน
สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การ
อนุญาต อนุ มัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้ นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ํ าซอน และเสี ย
คาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให มี ก ฎหมายเพื่ อ ให ค รอบคลุ ม การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือ
วาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน แหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ทั้งจะ
เรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งให
ผูใ ช บ ริ ก ารมีโ อกาสประเมิ น ระดั บ ความน า เชื่ อถื อ ของหน วยงาน ของรั ฐ และเปด เผยผลการ
ประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใช
จายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่การมี
ผลประโยชน ขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปน
บทเรียน ใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ

-๑๖-

นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค พิพฒ
ั นาศัย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย ไดกําหนด
นโยบายการศึกษาใหทุกสวนราชการ/หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นําไปดําเนินการ โดย
ประกอบดวย ๕ นโยบายทั่วไป ๗ นโยบายเฉพาะและ ๑๐ นโยบายเรงดวน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๕ นโยบายทั่วไป
๑. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม การกระจาย
อํานาจ ความตองการของทุกภาคสวนในสังคม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ รวมทั้งเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และแนวนโยบายคณะรัฐมนตรี เพื่อใหการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเกิดความมั่นคง
ยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย
๒. การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตองใหความสําคัญกับการสราง
ความ เทาเทียมและเปนธรรม โดยนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนทุกกลุมไดมี โอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก สามารถพัฒนาและประยุกตใชองค
ความรูในการดําเนินชีวิตอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม
๓. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองให
ความสําคัญ กับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น และปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝงอุดมการณความยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน และเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิ ดเห็ นของผู อื่ น ยอมรั บ ความแตกต า งหลากหลายทาง ความคิ ด อุ ด มการณ และความเชื่ อ
รวมทั้งรูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม ของไทย
๔. การสงเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตอง
ให ความสําคัญกับการสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เปนบุคลากรที่ไดรับการยกยอง
วาเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอด
ความรูที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคลองกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ในปจจุบัน
๕. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะตองใหความสําคัญ
กับการ บูรณาการการปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และประสาน
สอดคลองกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต คอรรัปชั่น ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับงานดานการศึกษาที่ถูกตอง รวดเร็ว และตรงกับความตองการของสังคม

-๑๗-

๗ นโยบายเฉพาะ (ดําเนินการใหเห็นผลใน ๑ ป)
๑. พัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไข
ปญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๑.๑ การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอยางเหมาะสมกับพื้นที่
๑.๒ สามารถยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษาโดยอาศั ยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
สมัยใหม เขามาประยุกตใช และแกไขปญหาการอานภาษาไทยไมออกและเขียนไมไดของนักเรียนในพื้นที่
อยางจริงจัง
๑.๓ สามารถพั ฒ นาระบบการให ค า ตอบแทน สิ่ ง จู งใจและสวั ส ดิก าร สํ า หรั บ
บุคลากร ทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยอยางเหมาะสม
๑.๔ มีมาตรการดานความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย
และสถานศึกษา โดยการบูรณาการรวมกับหนวยงานความมั่นคงในพืน้ ที่
๑.๕ มี กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาการศึ ก ษาและการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย น
เอกชนใน พื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ เปดโลกทัศนและ
สรางความหวัง การยึดมั่น ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ใหกับนักเรียน นักศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง
๑.๖ สามารถเสริ ม สร า งความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งให กั บ องค ก ารระหว า งประเทศ
โดยเฉพาะ องคการสหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุมประชาชาติมุสลิม ประเทศเพื่อนบาน
และสื่อมวลชน อยางตอเนื่อง
๒. การเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และการดํารง
ความ ตอเนื่องภายหลังการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๒.๑ โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาของรัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๒ มีกิจกรรมการเรียนรู ขยายความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือทางการศึกษา
และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเนื่อง
๒.๓ สามารถพัฒนาและเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิก
สราง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกตางหลากหลายในลักษณะของ
พหุสังคมวัฒนธรรม และใหความเคารพในอุดมการณความเชื่อบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหกับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกระดับ ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม

-๑๘-

๓. พัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๓.๑ มีแนวทางการสงเสริมและดําเนินการเพื่อปรับสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาและ
สามัญ ศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ
๓.๒ มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนฐานการพัฒนา
๓.๓ มีกิจกรรมที่สงเสริมการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรมในสถาบันการศึกษา
เพื่อการนําไปใชประโยชนและสรางมูลคาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๓.๔ มีแผนงานและโครงการเพื่อสงเสริมการผลิตกําลังคนดานการอาชีวศึกษา
ตอบสนองตอภาคการผลิตสินคาและอาหาร ภาคการทองเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนสง
บุคลากรทางการแพทยและพยาบาล และอื่นๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลน ใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานทั้ง ปริมาณและคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวน
รวมและการจัดทําความตกลงรวมระหวาง ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนา
ระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคนทั้งระบบ
๓.๕ มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรความรูและการพัฒนาตอ
ยอด ความรู เพื่ อ ใช ประโยชน ใ นเชิ งพาณิ ช ย วิส าหกิ จ การประกอบอาชีพ และดํา เนิ น ธุร กิ จ
ควบคูไปกับการเผยแพร องคความรูและแนวทางการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชกับการดําเนินชีวิตประจําวันใน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอยางเปนรูปธรรม
๔. มุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๔.๑ มี แนวทางการพั ฒ นาระบบการผลิ ตครู ใ ห เพี ยงพอต อความต อ งการ และ
เหมาะสมกับ อัต รากํ าลั ง ขา ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และปรับ ระบบการรั บรอง
มาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอ การเพิ่มโอกาสใหมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขา
มาในระบบการศึกษา
๔.๒ ปรับระบบการบริหารงานบุคคล การยายบรรจุ และประเมินวิทยฐานะของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการใหการศึกษา
และลดภาระงานที่ไม จําเปน รวมทั้งไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
๔.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๔.๔ สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพ และความกาวหนา
ใน หนาที่การงาน ไดอยางเปนระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางตอเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาประยุกตใชในระบบคลังความรู
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม
๔.๕ มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุงการแกไขปญหาและใหการชวยเหลือที่ยั่งยืน
และให ความสําคัญกับการแกไขปญหาหนี้สินอยางเปนระบบ
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๕.๑ นอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาเปนหลักในการดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๕.๒ การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา จะตองพิจารณาถึงความพรอมและความเหมาะสมกับหลักสูตร และระดับการเรียน
การสอน ความคุมคา ความจําเปนในการลดอุปสรรคและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งความเทาเทียม และครอบคลุมพื้นที่
๕.๓ มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
เรี ย นการสอนอย า งเต็ ม รู ป แบบ โดยขยายโรงเรี ย นนํ า ร อ งในการจั ด ทํ า ห อ งเรี ย น Smart
Classroom ออกสูสวนภูมิภาค มากขึ้น
๕.๔ สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการ
เครือขายคอมพิวเตอร เครือขายตางๆ เชื่อมโยงกับสถิติขอมูลทางการศึกษา และประมวลผล
ขอมูลที่จําเปนสําหรับใช ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๖.๑ สามารถถายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับ ดานการศึกษาสูแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการนําสูการปฏิบัติสามารถ
ดําเนินการไดอยางชัดเจนและ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
๖.๒ สามารถสื่อสารถายทอดใหทุกหนวยงานและบุคลากรทุกระดับ มีความรูและ
ความเขาใจ ในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และพัฒนาตัวชี้วัด
ทีช่ ัดเจนเพื่อ ประสิทธิภาพในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ภายในชวงเดือนแรกของปงบประมาณ
เพื่อใหการปฏิบัติราชการใน ภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๖.๓ หนวยงานส วนกลางสามารถใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอในการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของหนวยปฏิบัติในระดับพื้นที่
๖.๔ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อให การไดขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงาน
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ใหบรรลุเปาหมายไดทัน ตอเหตุการณ
๖.๕ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการ
เบิกจาย งบประมาณเปนรายไตรมาสอยางตอเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและ แกไขปญหาอยางทันตอสถานการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพ
ในการใชจายงบประมาณและจัดทําแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลใหโปรงใส
และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเปนไป ตามเปาหมายที่กําหนด
๗. การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๗.๑ มีความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๒ และเปนไปตามเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ และสามารถจัดทํารางแผนการ
ศึกษาแหงชาติในหวง ระยะเวลาตอไป
๗.๒ มี แ ผนงานและโครงการในการจั ด และส ง เสริ ม การศึ ก ษา โดยเฉพาะ
ดําเนินการตอเนื่อง ของการปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหเชื่อมโยงกัน ทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนกับการ เรียนรูยุคใหม ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการปฏิรูปเรียนรู การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู
มาตรฐานสากล และสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดและ สนับสนุนการศึกษา
๗.๓ สามารถติ ดตามรายละเอี ยดแนวทางการปฏิ รู ปการศึ ก ษาของสภาปฏิ รู ป
แหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีไดอยางตอเนื่อง และสามารถ
รายงานสรุป ความกาวหนาเปนรายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในเชิงโครงสราง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยาง
เปนระบบ
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๑๐ นโยบายเรงดวน (ดําเนินการใหเห็นผลใน ๓ เดือน)
๑. เรงสํารวจและใหความชวยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟนฟูโรงเรียน สถานศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
อุทกภัยโดยเร็ว
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : โรงเรียนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ การชวยเหลือเยียวยาและฟนฟู ใหสามารถทําการเรียนการสอน
ไดตามปกติอยางรวดเร็ว
๒. เรงแกไขปญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะ
ศึกษาอยางระบบและตอเนื่อง
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๒.๑ มีการดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดมาตรการ
ในการแกไขปญหาที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติอยางจริงจัง
๒.๒ ไมมีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนสงผลกระทบตอ
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั่วไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในชวง
๓ เดือนลดลงอยาง ชัดเจน
๓. เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ และกําหนดมาตรการเพื่อจูง
ใจให นั กเรี ยนนั กศึ กษา พ อแม และผู ปกครอง มี ความยิ นดี และส งเสริ มให บุ ตรหลานเข ารั บ
การศึกษาในสายอาชีพ อาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเปนความ
ตองการของตลาดแรงงาน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๓.๑ มี กิ จกรรมเสริม สร า งภาพลั ก ษณ ที่ดี ข องการศึ ก ษาในสายอาชี พ
อาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง
๓.๒ มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงใจในการเขารับการศึกษาสาย
อาชีพอาชีวศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อยางเปนระบบ
และชัดเจน
๔. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด
วิ เคราะห มี เ วลาทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู ความสามารถ ทั ก ษะ และประสบการณ
รวมทั้งปลูกฝงในเรื่องคานิยม หลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบ
ตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปน
คนไทย
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๔.๑ มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนากระบวนการคิด
ทักษะความสามารถอยางรอบด านทั้ งร างกาย อารมณ สั งคม สติ ปญญา การปลู กฝ งคานิ ยม ๑๒
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ประการ การเรียนรูประสบการณจากการทํากิจกรรม ฝกปฏิบัติอยางเหมาะสม แตละชวงวัย และ
การวางพื้นฐานเพื่อการทํางาน การศึกษาเพื่ออาชีพ
๔.๒ นํ า ร อ งรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาที่ ดี และผลั ก ดั น
กฎหมายที่จะเปนรากฐาน และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว
๕. เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งของ ภาครัฐและเอกชน การชวยเหลือคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ
อาชีวศึกษา และการชวยเหลือ เด็กยากจน พิการ และดอยโอกาส
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๕.๑ มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/
เห็นชอบไดตามขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
๕.๒ สามารถใหการอุดหนุนและการชวยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
๖. เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะ
การจัดทําขอตกลงระหวางผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนและการรับนักเรียน
นักศึกษาเขาทํางาน หลังสําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ใหเพิม่ มากขึ้น
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๖.๑ มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในระบบ
การศึกษา
๖.๒ มีการจัดทําขอตกลงกับผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการ
สนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
๗. เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอ
การเพิ่ ม โอกาสให มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู แ ละประสบการณ ที่ เ หมาะสมเข า มาในระบบ
การศึ ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การแก ไ ข ป ญ หาการขาดแคลนครู แ ละบ ุค ลากร
อาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๗.๑ มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/
เห็ น ชอบไดต ามขั้ น ตอนตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ กํ า หนด รวมถึง ปรั บแก กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของซึ่งเปนอุปสรรคตอ การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
๗.๒ สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู
ใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาสใหมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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๘. เร งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรั บนองของนักเรียนนักศึกษาในสถาบั น
การศึกษาตางๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับนองทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันการศึกษา ใหเปนไปในแนวทางที่สรางสรรค ปลอดภัย ปราศจากการใชความ
รุนแรง การละเมิด
และคุกคามทางเพศ รวมทั้งไมขัดตอหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเปนไปตามหลัก
สิทธิ
มนุ ษยชน โดยให มี ผลบั งคับใช ให ทุกสถาบั นการศึ กษายึ ดถื อเป น แนวทางปฏ ิบั ติ อ ย า ง
เครงครัด
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๘.๑ มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/
เห็นชอบไดตามขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
๘.๒ มีมาตรการและแนวทางที่ชั ดเจนและมี ผลบั งคับ ใช ในทางปฏิบั ติ
อยางเปนรูปธรรม
๙. เรงทบทวนมาตรการความปลอดภั ยสําหรั บสถาบั นการศึ กษาต าง ๆ
เกี่ยวกั บการจั ดกิ จกรรมทัศนศึก ษานอกสถานศ ึกษา และมาตรการความปลอดภัย ในการ
เดินทางและการขนสงเปนหมูคณะ ของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบันการศึกษา ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๙.๑ มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/
เห็นชอบไดตามขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
๙.๒ มีมาตรการและแนวทางที่ชั ดเจนและมี ผลบั งคับ ใช ในทางปฏิบั ติ
อยางเปนรูปธรรม
๑๐. เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
กับดานการศึกษา ทั้งที่เปนหนวยรับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม และเปนไปตาม เปาหมายและกรอบระยะเวลาที่กําหนด
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
๑๐.๑ มีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย
เรงดวนที่ชัดเจน
๑๐.๒ มี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม รองรับอยางเปนรูปธรรม
๑๐.๓ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพโดยสามารถรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
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๑๐.๔ มีระบบการวิเคราะหและประมวลผล เพื่อกําหนดมาตรการในการแกไข
ปญหาและลดผลกระทบทางลบไดอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด
๑๐.๕ สามารถใหขอมูลที่ถูกตองและทันสมัยตอคณะรัฐมนตรีและสังคม
ไดอยางรวดเร็ว
การขับเคลื่อนและกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย
๑. นโยบายทั่วไปเปน กรอบแนวทางการดํา เนินงานทั้ง ปวงของทุ ก
หนวยงานและบุคลากรในสังกัดของ ศธ.
๒. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ดําเนินการทบทวนตัวชี้วัด
กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๘ รองรับการดําเนินงาน
และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัตินโยบายของคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป (นโยบายเฉพาะและนโยบายเรงดวน) ออกแบบกระบวนการ
กลไก และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งสื่อสารถายทอดใหหนวยปฏิบัติ
ไดรับทราบทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อใหการนําสู การปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ใหแลวเสร็จภายในเดือนแรกของปงบประมาณ ๒๕๕๘
๓. หนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนและดําเนินการใหเปนไปตาม
แนวทางที่กําหนด
๔. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และรายงานสรุปนําเรียนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย
รวมทั้งปญหา อุปสรรค ขอขัดของ และขอเสนอแนะ
๔.๑ จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะ ใน
เดือนสุดทายทุกไตรมาส ของปงบประมาณ ๒๕๕๘ (กอนวันจันทรสัปดาหสุดทายของเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ และเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ๒๕๕๘)
๔.๒ จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเรงดวน ทุก
เดือนตลอด ๓ เดือน แรกของปงบประมาณ ๒๕๕๘ (กอนวันจันทรสัปดาหสุดทายของเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ๒๕๕๗)
๔.๓ การจัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติ ตามขอ ๔.๑ และ ๔.๒
อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีการสั่งการใหทราบเพื่อใหการดําเนินการเกิดความเหมาะสมตอไป
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คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส
มีความละอาย เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
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วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
วิสัยทัศน
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ
พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรมเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะและการดํารงชีวิต
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัว
รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู
ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิต
และการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความ เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน รวมทั้ ง สร า งภู มิ คุ ม กั น เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เปาหมายหลัก
ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําใน
สังคมลดลง สัดสวนผูอยูใต เสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐
คะแนน คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใหมีไมต่ํากวารอยละ ๔๐ ตัวชี้วัด จํานวนป
การศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดสวนประชากรที่
เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
อัตราการปวยดวย โรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว

-๒๗-

ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการสาน
สรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม และ
เสริ ม สร า งการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโปร ง ใส มี ร ะบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจและเกื้อกูล
กันในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปน ประชาธิปไตยที่ถูกตอง
และเหมาะสม เสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพพัฒนาขาราชการ ใหมี
คุณภาพสูงมีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให
เปน ประชาธิปไตยของมวลชน รวมทั้งสนับสนุนการใชสื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น
และสังคมออนไลน ใหเปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยมุงพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคน ดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรม
การเกื้อกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิด
จากการฝกฝนเปนความคิดสรางสรรค ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจาก ผูอื่นและจิตใจที่มี
คุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบ
อาชีพได อย างหลากหลายสอดคลองกั บแนวโนมการจ างงานและเตรียมความพร อมสูประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียน สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมายหลักสิทธิ
มนุษยชน สรางคานิยมการ ผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและ ภัยพิบัติ การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
อยางเปนองครวมโดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวชุมชน การสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรูรักการ อานตั้งแต
วัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน
ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึง
สงเสริม การศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ และ สนับสนุน ปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต การเสริมสรางความ
เขมแข็งของสถาบันทางสังคมใหเอื้อตอการ พัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรม
ไทยและยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทาง วัฒนธรรมที่ลดปญหาความขัดแยงทาง

-๒๘-

ความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือ ทางวัฒนธรรมรวมกับ
ประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร
๓. ยุท ธศาสตร ความเข ม แข็ งภาคเกษตรความมั่ น คงของอาหารและ
พลังงาน ใหค วามสํา คัญกับการสรา ง มูลค าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห วงโซก ารผลิ ต
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสราง มูลคาเพิ่มสินคาเกษตรอาหารและพลังงาน
สงเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหรวมกันศึกษา วิจัย กับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและ
ผูประกอบการนําองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บนฐาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร การสราง
ความ มั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม และ
แรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปน
กลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ เกษตรกร การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร ดวยการปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงาน
ชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน มุงการ
ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและ ยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิง สรางสรรค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี วิ จัย และนวัตกรรมให เป นพลั ง ขับเคลื่ อนการปรับ โครงสรา ง
เศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น
ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใช ประโยชนทั้งเชิงพาณิชย
สังคม และชุมชน ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
ให ทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
๕. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิ
สติกส เชื่อมโยงการพัฒ นาเศรษฐกิ จตามแนวพื้ นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจน
เชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ การสราง ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรทุกภาค
สวนเศรษฐกิจ เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ใหมี มาตรฐาน
เปนที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพ
สินคา และบริการที่เปนการปองกันสินคาและบริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน การมีสวนรวมสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจาก

-๒๙-

การกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย มุงพัฒนา
ศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหา ขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด และ
การหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบพัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายใน ภูมิภาค เพื่อเตรียมพรอมรับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเชอและการ แพรระบาด
ของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา
๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ใหความสําคัญกับการยกระดับ ขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนา องคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให
พรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่นใหมีการเตรียมความพรอม
และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ

-๓๐-

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดฯ ประกอบดวย ๖ ดาน ดังนี้
 ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาอยางยั่งยืน
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสริม
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
และสงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา
- สรางศักยภาพทางการศึกษา สงเสริม และพัฒนาทักษะ
เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และงานรัฐพิธี
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริม สนับสนุน แหลงการเรียนรู ชองทางการรับรูขาวสาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทาง
ศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทองถิ่น
และศาสนสถาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สงเสริม สนับสนุน การเฝาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว
สถานศึกษา และชุมชน
 ยุทธศาสตรที่ ๒
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหประชาชน
- สรางทักษะ พัฒนาฝมือกลุมอาชีพ พรอมรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
- สรางเครือขายในการพัฒนาอาชีพควบคูภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
 ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปองกัน ตอตาน และแกไขปญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม

-๓๑แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคมและความสามัคคี
 ยุทธศาสตรที่ ๔
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนา สงเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และมลภาวะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตางๆ และการปองกันน้ําทวม
และน้ําเสีย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนา สงเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวใหเปน
แหลงทองเที่ยวใหม
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๕
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมธรรมาภิบาล การปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริมสวัสดิการแกผูบริหาร และผูชวยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท.
ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร
- สรางประสิทธิภาพ การมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการจัดการ
ความรูและพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
พรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที่
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุง พัฒนารายได และจัดการสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงาน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
แนวทางการพัฒนาที่ ๙ สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความ

-๓๒ขัดแยงโดยสันติวิธี

 ยุทธศาสตรที่ ๖
การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา เสนทางจักรยานทอระบายน้าํ ทาเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบ
บําบัดน้ําเสีย และซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ไดรับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนสง
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบไฟฟา - ประปา
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริม สนับสนุน การจัดทําผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ
และปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอื่น ๆ

-๓๓-

 ผลการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
- ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ของจังหวัดนครปฐมในภาพรวม
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength:S)
๑. เปนจังหวัดปริมณฑล มีการคมนาคมขนสงสะดวก
๒. ทรัพยากรดินและน้าํ อุดมสมบูรณเหมาะแกการ
เกษตร มีแมนา้ํ ตนทุนสายหลัก คือ แมนา้ํ ทาจีน
๓. ระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่ท้ังจังหวัด
๔. มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่โดดเดน
ระดับประเทศ
๕. เมืองศูนยกลางการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ
๖. มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญรองรับ
วัตถุดิบในพื้นที่
๗. ผลิตภัณฑ OTOP ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

จุดออน (Weakness:W)
๑. ผูบ ริโภคไมนิยมบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัย
๒. ภูมิประเทศเปนที่ลุม ทําใหการระบายน้าํ ไมมี
ประสิทธิภาพ
๓. การใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรมมีจาํ นวนมาก
๔. การผลิตพืชเกษตรสวนใหญยังไมไดมาตรฐาน GAP
๕. ปจจัยการผลิตมีราคาแพง สงผลใหตนทุนการผลิต
ภาคเกษตรสูง
๖. สัดสวนของเด็กและเยาวชนแนวโนมกอคดีมากขึ้น
๗. ทําเลที่ต้ังใกลกรุงเทพฯ นักทองเที่ยวไมนิยม
พักคางแรม ทําใหขาดรายไดจากการทองเที่ยวและ
บริการ

ปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity:O)

อุปสรรค (Threat:T)

๑. นโยบายครัวไทยสูครัวโลก
๒. นโยบายของรัฐใหความสําคัญกับ Food Safety
Zonning, การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zonning), Smart Farmer การบริหารจัดการน้าํ
๓. นโยบายรัฐบาลในการเปดตลาดสินคาเกษตร
ในประชาคมอาเซียน
๔. การกอสรางทาเรือน้าํ ลึกทวายในประเทศ
เพื่อนบาน
๕. นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาล
๖. การเขาสูประชาคมอาเซียน นักทองเที่ยว
ในกลุมเขามาทองเที่ยวมากขึ้น
๗. การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจอัตราการ
ขยายตัว และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยูในเกณฑดี ภาคอุตสาหกรรม
เปนภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตร

๑. พื้นที่เกษตรประสบปญหาภัยธรรมชาติ
๒. ผลกระทบจากการบังคับใชผังเมืองรวม ไมสามารถ
อนุญาตใหตั้งโรงงานได
๓. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สงผลกระทบ
ดานการเกษตร เชน ผลผลิตนอยลง ดานสังคม
เชน โรคระบาด การเคลื่อนยายแรงงาน เกษตรกร
ยากจน และปญหาภัยธรรมชาติ
๔. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กอใหเกิดการแขงขันดานการคา การลงทุนและ
การทองเที่ยว
๕. การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทย
กาวสูสังคมผูสูงอายุจากการมีโครงสรางประชากร
ที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง

-๓๔เปนแหลงสรางรายไดหลักของประชาชน

 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค)
๑. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength:S)
จุดออน (Weakness:W)
๑. เปนภารกิจ/อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ อปท. ๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
๒. องคกรมีความพรอมในการดําเนินงานดาน
อปท.
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไมเอื้อตอการดําเนินงาน
๓. ผูบริหารทองถิ่นใหความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานทุกระดับ
๔. องคกรไดรับการยอมรับ ตลอดจนมีการประสานงาน
และใหความรวมมือจากหนวยงาน/สถานศึกษา เปน
อยางดีมาโดยตลอด
๕. การจัดสรรงบประมาณสามารถดําเนินการไดอยาง
รวดเร็ว
ปจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity:O)
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
ใหความสําคัญ
๒. มีสถาบันการศึกษา แหลงการศึกษาที่หลากหลายใน
ทุกระดับ
๓. อยูในเขตปริมณฑล – การคมนาคมสะดวก
๔. ตามรัฐธรรมนูญกําหนดใหเรียนฟรี ๑๒ ป
๕. เปนศูนยกลางดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ
ประวัติศาสตร
๖. เปนศูนยกลางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสมัยทวา
ราวดี
๗. มีกลุมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดําใน
ทองถิ่น
๘. มีหนวยงานสงเสริมดานวัฒนธรรมประจําจังหวัด

อุปสรรค (Threat:T)
๑. บุคลากรครูผูสอนในสถานศึกษายังไมเพียงพอ
๒. โรงเรียนประถม – มัธยม ยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน และวัสดุทางการ
ศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
๓. สถานศึกษา ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางดานการศึกษา
๔. คานิยมและวัฒนธรรมของชาวตางชาติเขามามี
บทบาทตอสังคมไทยมากขึ้น
๕. ผูปกครองยังมีคานิยมสงบุตรหลานเขาโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง
๖. ขอจํากัดการศึกษาของคนในสังคม ทําใหวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป
๗. ขาดความตอเนื่องในการสงเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

-๓๕๘. สภาพเศรษฐกิจปจจุบัน สงผลตอการศึกษาของ
เยาวชน

บทที่ ๒
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน
นครแหงคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เลิศล้ําการกีฬาและภูมิปญญา
ทองถิ่น
พันธกิจ
๑. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสําหรับเยาวชนและประชาชนได
เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ การเป น สมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นและประชาคมโลกที่ มี
ประสิทธิภาพ
๒. ส งเสริ ม สนั บสนุ น และพั ฒนาเยาวชนและประชาชนให ตระหนั กรู เห็ น
ความสําคัญ และจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รวมทั้งเห็น
คุณคาของเอกลักษณวัฒนธรรมประเพณีไทย
๓. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาเยาวชนและประชาชน ใหมีความเปนเลิศตาม
ทักษะและสมรรถภาพของแตละคนใหเต็มที่ทั้งดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ หัตถกรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคของประเทศชาติ
๔. สง เสริ ม สนับ สนุ น และพั ฒนาแหลง เรี ย นรู ภู มิ ปญ ญาท องถิ่น เพื่ อการ
เรียนรูตลอดชีวิตและกาวทันเทคโนโลยี

- ๓๖ จุดมุงหมาย
๑. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมที่ แ สดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น
พระมหากษัตริยในทุกโอกาส และทุกงานรัฐพิธี สูน ครแหงความจงรักภักดี
๒. สงเสริม พัฒนาการศึกษา และสถานศึกษา การจัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อ เทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมทุกโรงเรียน
๓. ยกระดับ พัฒนาประสิทธิภาพขาราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ดวยกระบวนการฝกทักษะ ประสบการณ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
๔. พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู เ รี ย น ให มี ทั ก ษะชี วิ ต มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค า นิ ย ม ๑๒
ประการ ด ว ยกระบวนการค า ยทั ก ษะชี วิ ต ต า นภั ย ยาเสพติ ด ค า ยคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การ
ฝกอบรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะอาชีพสูศตวรรษที่ ๒๑
๕. พัฒนาการศึกษาและโรงเรียน ใหเด็กสามารถเขาถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเทาเทียม
ดวยการพัฒนาโรงเรียนคูขนาน และโรงเรียนมาตรฐานสูสากล
๖. สรางหองสมุด และพัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรู ทางดานการศึกษา วัฒนธรรม
ประเพณีไทย ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
๗. พัฒนาสื่อ ประชาสัมพันธ นวัตกรรมทางการศึกษาเผยแพรความรูเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร จังหวัดนครปฐม
๘. บํารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑแหงชาติมีภูมิทัศนโดยรอบสวยงาม
๙. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมเชิ ง สร า งสรรค การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี การทํานุบํารุงศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น และจัดงานประเพณีลอยกระทงยอนยุค
๑๐. สงเสริม สนับสนุนดนตรี กีฬา นันทนาการ และสงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

- ๓๗ จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
( Goals )
๑. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมที่
แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น
พระมหากษัตริยในทุกโอกาส และทุกงานรัฐ
พิธี สูนครแหงความจงรักภักดี

ตัวชี้วัด
( KPls )

ขอมูล
ปจจุบนั

เปาหมาย ( Targets )
ป
ป ป ป ป
( Baseline ๖๐-๖๓ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
Data)

-จํานวน
ผูรวมงาน/
รอยละความ
พึงพอใจใน
การจัดงาน
- จํ า น ว น
โ ร ง เ รี ย น ที่
ไ ด รั บ ก า ร
สนับสนุน

๘๕

๙๕

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๕

๘๐

๙๐

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐

- ร อ ย ล ะ
ค ว า ม พึ ง
พอใจของ
ผู เ ข า ร ว ม
โครงการ
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียน ใหมีทักษะชีวิต - รอยละของ
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ๑๒ ประการ ผู เ ข า ร ว ม
ดวยกระบวนการคายทักษะชีวิตตานภัยยาเสพ โครงการ
ติ ด ค า ยคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การฝ ก อบรม
อบรมสั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน พั ฒ นาทั ก ษะ
อาชีพสูศตวรรษที่ ๒๑

๘๕

๙๐

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๐

๘๐

๙๐

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐

๘๐

๙๐

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐

๒. ส ง เ สริ ม พั ฒ น าก ารศึ ก ษ า แ ล ะ
สถานศึ ก ษา การจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ สื่ อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาสนับสนุน
การจั ด การเรี ย นการสอนให ค รอบคลุ ม ทุ ก
โรงเรียน
๓. ยกระดับ พัฒนาประสิทธิภาพขาราชการ
ครู/บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ด ว ยกระบวนการฝ ก ทั ก ษะ ประสบการณ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

๕. พัฒนาการศึกษาและโรงเรียน ใหเด็ก
สามารถเขาถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเทา
เทียม ดวยการพัฒนาโรงเรียนคูขนาน และ
โรงเรียนมาตรฐานสูสากล

- จํานวน
สถานศึกษา

ที่ได
มาตรฐาน

- ๓๘ ขอมูล
ปจจุบนั

เปาหมาย ( Targets )
ป
ป ป ป ป
( Baseline ๖๐-๖๓ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
( Goals )

ตัวชี้วัด
( KPls )

๖. สรางหองสมุด และพัฒนาแหลงเรียนรู ศูนย
การเรี ย นรู ทางด า นการศึ ก ษา วั ฒ นธรรม
ประเพณีไทย ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต

- จํานวน
แหลงการ
เรียนรูที่
หลากหลาย

๗๐

๘๐

๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐

๗. พั ฒนาสื่ อ ประชาสั มพั นธ นวั ตกรรมทาง
การศึกษาเผยแพรความรูเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ประวั ติ ศ าสตร
จังหวัดนครปฐม
๘. บํ า รุง รัก ษาโบราณสถาน โบราณวัต ถุ
พิพิธภัณฑแหงชาติมีภูมิทัศนโดยรอบสวยงาม

- จํ า นวนสื่ อ
การเรียนรู

๗๐

๘๐

๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐

- รอยละของ
ผู เ ข า ร ว ม
กิจกรรม
๙. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม - รอยละของ
เชิ ง สร า งสรรค การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ผู เ ข า ร ว ม
ประเพณี การทํา นุบํ ารุง ศาสนา ภู มิป ญญา กิจกรรม
ทองถิ่น และจัดงานประเพณีลอยกระทงยอน
ยุค
๑๐. ส งเ สริ ม ส นั บส นุ น ด น ต รี กี ฬ า - รอยละของ
นันทนาการ และสงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน ผู เ ข า ร ว ม
และประชาชน
กิ จ กรรมที่ มี
สุ ข ภาพกาย
และจิตใจดีขึ้น

๘๐

๘๕

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕

๘๕

๙๐

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๐

๘๕

๙๐

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๐

Data)

- ๓๙รายละเอียดตัวชี้วัด
๑.

ตัวชี้วัด ๑ : จํานวนผู้ร่วมงาน/ร้ อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

๒.

ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรื อกิจกรรมทีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสและทุกงานรัฐพิธีทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดขึน

๓.

หนวยวัด : รอยละ

๔.

เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๙๕

๕.

วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

๖.

ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๕

๗.

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ

๘.

ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑.

ตัวชี้วัด ๒ : จํานวนโรงเรี ยนทีได้ รับการสนับสนุน

๒.

ขอบเขตความหมาย : อุปกรณประกอบการเรียนการสอน หมายถึง อุปกรณเครื่องเลนพัฒนาการ
สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ

๓.

หนวยวัด : รอยละ

๔.

เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๙๐

๕.

วิธีการคํานวณ : คํานวณจากความจําเปนที่จะตองมี

๖.

ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๐

๗.

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ

๘.

ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

- ๔๐ รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๓ : จํานวนผู้ร่วมงาน/ร้ อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรื อกิจกรรมเกียวกับการฝึ กอบรมเพิม
ประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๙๐
๕. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนครั้งที่เขารับการฝกอบรม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๕
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๔ : จํานวนผู้ร่วมงาน/ร้ อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคานิยม ๑๒ ประการ
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๙๐
๕. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนครั้งทีจ่ ัดกิจกรรม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๐
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

- ๔๑ รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๕ : จํานวนสถานศึกษาทีได้ มาตรฐาน
๒. ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑,เขต ๒ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๙๐
๕. วิธีการคํานวณ : คํานวณจากความพรอมที่มีอยู
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๐
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๖ : จํานวนแหล่งการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย
๒. ขอบเขตความหมาย : แหลงการเรียนรู หมายถึง อาคาร/สถานที่เรียนรูทางดานการศึกษา
วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปญญาทองถิ่น
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๘๐
๕. วิธีการคํานวณ : คํานวณจากแหลงการเรียนรูที่มีอยู
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๗๐
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จาก องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

-๔๒รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๗ : จํานวนสือการเรี ยนรู้
๒. ขอบเขตความหมาย : สื่อการเรียนรู หมายถึง สื่อประชาสัมพันธการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตรจังหวัดนครปฐม
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๘๐
๕. วิธีการคํานวณ : คํานวณจากความจําเปนที่จะตองมี
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๗๐
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๘ : ร้ อยละของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรื อกิจกรรมทีเกียวกับการทํานุบํารุง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดขึน
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๘๕
๕. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนครั้งทีจ่ ัดกิจกรรม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๐
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จาก องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

-๔๓รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๙ : ร้ อยละของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรื อกิจกรรมทีเกียวกับการจัดกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การทํานุบํารุงศาสนาภูมิปัญญาท้ องถิน ทีองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดนครปฐมจัดขึน
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๘๕
๕. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนครั้งทีจ่ ัดกิจกรรม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๕
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จาก องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๑๐ : ร้ อยละของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทีมีสขุ ภาพกายและจิตใจทีดี
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรื อกิจกรรมทีสนับสนุนดนตรี กีฬา นันทนาการ
และส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดขึน
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๙๐
๕. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนครั้งทีจ่ ัดกิจกรรม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๕
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จาก องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

บทที่ ๓
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาดาน
การศึกษา

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เทาเทียมและเปน
ธรรมกับผูเรียน และมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
๑.๒ พัฒ นาศัก ยภาพผูเ รีย นใหมีส มรรถนะและ
คุณ ลัก ษณะ ที่พึง ประสงค รวมทั้ง คา นิย ม
๑๒ ประการ
๑.๓ ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ
สื่อ เทคโนโลยีท างการศึก ษา นวัต กรรม
ทางการศึก ษา แหลง เรีย นรู  ศูน ยก าร
เรียนรู เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่ อ ความเป น เลิ ศ ด า นการดนตรี กี ฬ า
คา ยคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ทั ก ษะชี วิ ต และ
ทักษะอาชีพ
๑.๕ ส งเสริ มและพั ฒนาครู และบุ คลากรทางการ
ศึกษาดา นประสบการณ ทักษะ และเจต
คติก ารจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนใหมี
ความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
๑.๖ สง เสริม และสนับ สนุน การสรา งเครือ ขา ย
ทางการศึกษาที่เขมแข็งทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

- ๔๕ ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

๒. การพัฒนาดาน ๒.๑ ส ง เสริ ม การจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ศาสนา วัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรม
ประเพณีทองถิ่น
วงศานุวงศในวโรกาสตางๆ รวมทั้งกิจกรรมรัฐพิธี
๒.๒ สงเสริม สนับสนุน เผยแพรพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
จารีตประเพณีอันดีงานของไทยการจัดงาน
มหาธีรราชเจารําลึก งานมหกรรมวัฒนธรรม
จังหวัด งานวัฒนธรรมทองถิ่น ฯลฯ
๒.๓ ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุ ท ธศาสนา อนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทองถิ่น
และศาสนสถานเพื่อความยั่งยืนสูชุมชน
๒.๔ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเฝ า ระวั ง ทาง
วั ฒ นธรรมในครอบครั ว สถานศึ ก ษา และ
ชุมชน ใหคนไทยมีคานิยม ๑๒ ประการ
๒.๕ สง เสริม สนับ สนุน สรา งแหลง เรีย นรู
ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น สูชุมชน
และชองทางการรับรูขาวสาร
๓. การพัฒนาดาน ๓.๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดแขงกีฬา
ดนตรี กีฬา และ
โรงเรี ย น กลุ ม โรงเรี ย น ชุ ม ชน อํ า เภอ
การทองเที่ยว
จังหวัด เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ได มี พื้ น ที่ ไ ด เ ล น กี ฬ า ใช เ วลาว า งให เ กิ ด
ประโยชน และจัดคายกีฬาหางไกลยาเสพ
ติด และ กิจกรรมนันทนาการ
๓.๒ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาจั ด
กิ จ กรรมด า นกี ฬ า ดนตรี ศิ ล ปะ และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการลดเวลาเรียนรู
สําหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด/
กองการศึกษาฯ

สํานักปลัด/
กองการศึกษาฯ

- ๔๖ -

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

๓. การพัฒนาดาน ๓.๓ ส งเสริม และสนับ สนุนให เยาวชนไดพัฒนา
ดนตรี กีฬา และ
ทักษะดานดนตรีสูการเปนนักดนตรีอาชีพ
ก า ร ท อ ง เ ที ่ย ว
๓.๔ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดาน
(ตอ)
การทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมใหนักเรียน
ไดเรียนรู เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเป น
มัคคุเทศกดานการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด/
กองการศึกษาฯ

๔. การพัฒ นาภูมิ ๔.๑ พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
ปญญาทอ งถิ่น ตาม
สู ก ารเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ตามแนวทางหลั ก
ห ล ัก เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
๔.๒ จั ด ทํ า สื่ อ เทคโนโลยี เผยแพร ภู มิ ป ญ ญา
ท อ งถิ่ นข องจั ง หวั ด น ครปฐม เพื่ อ ก าร
ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ แ ล ะ อ า ชี พ
ประชาสัมพันธภูมิปญญาทองถิ่น
๔.๓ พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูสังคมอาเซียน

สํานักปลัด/
กองการศึกษาฯ

๕. การบริหารจัดการที่ดี ๕.๑ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ ปรุ ง และ
พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที่

กองการศึกษาฯ

บทที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
๔.๑ วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ไดกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
ผลการดําเนินงานปละ ๔ ครั้ง รายไตรมาส โดยรายงานใหผูบริหารทราบทุกสิ้นสุดไตร
มาส ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม)
ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม)
ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน)
ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน)
๔.๒ หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูก ารปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
ไปสูการปฏิบัติ ไดกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานและ
ประเมิน ผลการนํา แผนยุทธศาสตรการพัฒ นาการศึกษาไปสูก ารปฏิบัติปล ะ ๑ ครั ้ง
ภายในเดือนธันวาคม เพื่อสรุปรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมิน ผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาตอ ผูบ ริห ารทอ งถิ่น รวมถึง ปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย ไมนอยกวาสามสิบวัน

