


ค าน า 
  
 ตามค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน๎าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร๑ของสํวนราชการตําง ๆ ที่มอบหมาย โดย   
อ านาจหน๎าที่ข๎อหนึ่งที่มอบหมายให๎ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข๎อ  11 (2) คือ การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ นั้น 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแมํฮํองสอนจึงได๎จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) 
จังหวัดแมํฮํองสอน ขึ้น เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในระยะเวลาสี่ปี ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญประกอบด๎วย 
 สํวนที ่1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดแมํฮํองสอน 
 สํวนที ่2 บริบทที่เกี่ยวข๎องด๎านการศึกษาของจังหวัดแมํฮํองสอน 
 สํวนที่ 3 สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดแมํฮํองสอน 
 สํวนที ่4 โครงการ/งบประมาณ 
 สํวนที ่5 การแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติ 
 ขอขอบคุณผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องที่ให๎ความรํวมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 
2565) จังหวัดแมํฮํองสอน ฉบับนี้ส าเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค๑  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ตามค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน๎าที่ นโยบาย แลยุทธศาสตร๑ของสํวนราชการตําง ๆ ที่มอบหมาย โดยอ านาจ
หน๎าที่ข๎อหนึ่งที่มอบหมายให๎ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข๎อ 11 (2) คือ การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ นั้น 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแมํฮํองสอนจึงได๎จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) 
จังหวัดแมํฮํองสอน ขึ้น เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในระยะเวลาสี่ปี ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุปได๎ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์   
         “จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการศึกษาให้ประชากรอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ด้วยศาสตร์ของพระราชา           
สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน เปิดประตูสู่ตะวันตก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 
 
พันธกิจ 

1. สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ประชากรอยํางทั่วถึง  ทุกระบบ เต็มตามศักยภาพ  
2. ประสานและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพและการมีงานท า 
3. ประสานและสํงเสริมการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี    

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เพ่ือสํงเสริมสถาบันครอบครัวให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน 
4. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง ให๎มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎ 
5. การบริหารจัดการโดยการมีสํวนรํวมของภาครัฐและเอกชน ด๎วยศาสตร๑ของพระราชา 
6. สํงเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ด๎านการศึกษาและอาชีพกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 

 
เป้าประสงค์ 

1. เด็กกํอนวัยเรียนได๎รับการดูแล สํงเสริม สนับสนุนให๎มีพัฒนาการรอบด๎านได๎อยํางเหมาะสม 
2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ ตามความต๎องการ อยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของ

บุคคล กลุํมบุคคล และชุมชน 
3. ผู๎เรียนส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ แตํละประเภทสถานศึกษา ศึกษาตํอ 

และการประกอบอาชีพตามความต๎องการ อยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล กลุํมบุคคล และ
ชุมชน 

4. ผู๎เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล๎องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
และอนุรักษ๑ สิ่งแวดล๎อม น๎อมน าศาสตร๑พระราชาไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 

5. จัดการศึกษาด๎านสัมมาชีพ ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงานในประเทศและเขตเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดนกลุํมประเทศอาเซียน 

6. เพ่ิมสัดสํวนผู๎เรียนสายอาชีพตํอสายสามัญมีอัตราสํวนเพิ่มข้ึน 
7. เพ่ิมสัดสํวนการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความต๎องการตลาดแรงงาน  



ข 
 

8. เด็กพิการตั้งแตํแรกพบความพิการได๎รับการศึกษาในลักษณะศูนย๑บริการชํวยเหลือระยะแรกเริ่ม 
9. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู๎ 
10. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎าน

ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ๎าน 
11. ให๎สถานศึกษาเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอก มีความพร๎อมทุกๆด๎าน 

อยํางมีคุณภาพ  
12. สํงเสริมให๎ภาคีเครือขําย องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน ชุมชน ภาคประชาคม มีสํวนรํวมใน

การจัดการศึกษามากข้ึน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดแมํฮํองสอน 
13. บริหารจัดการโดยการมีสํวนรํวมของภาครัฐและเอกชน ด๎วยศาสตร๑ของพระราชา 
14. งานวิจัยและนวัตกรรมด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพ และน าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้สถาบันครอบครัว ด้วยศาสตร์ของพระราชา 
เป้าประสงค์  

1. เด็กกํอนวัยเรียนได๎รับการดูแล สํงเสริม สนับสนุนให๎มีพัฒนาการรอบด๎านได๎อยํางเหมาะสม 
กลยุทธ์ 

1.1 สํงเสริมการสร๎างเครือขํายในการจัดท าแผนพัฒนาชีวิตครอบครัว 
1.2 สร๎างเครือขํายผู๎ปกครอง 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร๎อยละพํอแมํมีความรู๎ ความสามารถเอ้ืออ านวยตํอการพัฒนาการเด็กตามวัย 
2. ร๎อยละของผู๎เรียน ที่ออกกลางคันมีจ านวนลดลง 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน หํางไกลจากยาเสพติด 
4. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติด 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร๎อยละพํอแมํมีความรู๎ ความสามารถเอ้ืออ านวยตํอการ
พัฒนาการเด็กตามวัย 

60 65 75 85 

2. อัตราการออกกลางคันลดลง 0.5 0.3 0.1 0 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
หํางไกลจากยาเสพติด 

80 90 100 100 

4. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติด 100 100 100 100 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างโอกาสทางการศึกษา 
เป้าประสงค์  

1. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ ตามความต๎องการ อยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของ
บุคคล กลุํมบุคคล และชุมชน 

2. เด็กพิการตั้งแตํแรกพบความพิการได๎รับการศึกษาในลักษณะศูนย๑บริการชํวยเหลือระยะแรกเริ่ม  
 



ค 
 
กลยุทธ์ 

2.1 สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎เรียนแตํละบุคคล 

2.2 สํงเสริมสถานศึกษาในโครงการพระราชด าริให๎มีคุณภาพ 
2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กด๎อยโอกาส เด็กไมํมีสัญชาติผู๎พลาดโอกาส 

ผู๎ขาดโอกาส และคนพิการ 
2.4 สร๎างความเข็มแข็งระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน 
2.5 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลของประชากร สถานศึกษาประเภทตํางๆและผู๎ที่มีสํวนสนับสนุนด๎านการ

บริหารจัดการศึกษาทุกรูปแบบอยํางหลากหลายและท่ัวถึง 
 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. สถานศึกษาทุกแหํงสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 
2. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในโครงการพระราชด าริ 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีน าเทคโนโลยีทางการศึกษา(ทางไกลผํานดาวเทียม DLIT DLTV ETV) 
4. จ านวนของหนํวยบริการศูนย๑การศึกษาพิเศษและสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส 

โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
5. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีเรือนพักนอนที่ได๎มาตรฐาน 
6. มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ ถูกต๎องครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน และน าไปใช๎บริหารจัดการศึกษาได๎อยําง

มีประสิทธิภาพ 
7. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เข๎าศึกษาตํอมัธยมศึกษาปีที่ 1 
8. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข๎าศึกษาตํอมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.หรือ

เทียบเทํา 
9. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎าศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. สถานศึกษาทุกแหํงสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

100 100 100 100 

2. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในโครงการพระราชด าริ 90 95 100 100 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยีทางการศึกษา(ทางไกล
ผํานดาวเทียม DLIT DLTV ETV) 

90 95 100 100 

4. จ านวนของหนํวยบริการศูนย๑การศึกษาพิเศษและสถานศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส โรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
รวมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

7 7 7 7 

5. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีเรือนพักนอนที่ได๎มาตรฐาน 90 95 100 100 
6. มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ ถูกต๎องครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน และ
น าไปใช๎บริหารจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 

7. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เข๎าศึกษาตํอ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 



ง 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
8. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข๎าศึกษาตํอ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.หรือเทียบเทํา 

 
98 

 
100 

 
100 

 
100 

9. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 เข๎าศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะอาชีพ เพื่อประกอบอาชีพและการมีงานท า บน
วิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน 
เป้าประสงค์ 

1. ผู๎เรียนส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ แตํละประเภทสถานศึกษา ศึกษาตํอ 
และการประกอบอาชีพตามความต๎องการ อยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล กลุํมบุคคล และ
ชุมชน 

2. ผู๎เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล๎องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
และอนุรักษ๑ สิ่งแวดล๎อม น๎อมน าศาสตร๑พระราชาไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 

3. จัดการศึกษาด๎านสัมมาชีพ ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงานในประเทศและเขตเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดนกลุํมประเทศอาเซียน 

4. เพ่ิมสัดสํวนผู๎เรียนสายอาชีพตํอสายสามัญมีอัตราสํวนเพิ่มข้ึน 
5. เพ่ิมสัดสํวนการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความต๎องการตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เหมาะสมทุกระดับ ตามมาตรฐานการศึกษา หรือท๎องถิ่น 
3.2 สํงเสริมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน 
3.3 สํงเสริม สนับสนุนการใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย 
3.4 ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล๎องกับศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น น๎อมน าศาสตร๑พระราชาไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิต 
3.5 จัดการเรียนการสอน สํงเสริมการคิดวิเคราะห๑และการคิดแบบอื่นๆ 
3.6 จัดการเรียนการสอนเพื่ออาชีพและการมีงานท า  
3.7 สํงเสริม สนับสนุนการเรียนตํอสายสามัญและระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแมํฮํองสอน 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่อํานออกเขียนได๎ 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรในแตํละระดับ  
3. สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานทุกแหํงได๎รับการยกระดับมาตรฐานทางด๎านภาษาอังกฤษ และภาษา

อ่ืน 
4. สถานศึกษาทุกแหํงได๎ใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
5. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล๎องกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้ง

จิตส านึกในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  



จ 
 

6. ผลการทดสอบระดับชาติของจังหวัดเฉลี่ยสูงขึ้นจากฐานเดิม 
7. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
8. สถานศึกษามีหลักสูตรวิชาชีพที่สนองความต๎องการของผู๎เรียน สถานประกอบการ และบริบท

ของท๎องถิ่น 
9. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการขยะ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่อํานออกเขียนได ๎ 90 95 100 100 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 95 98 100 100 
3. สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานทุกแหํงได๎รับการยกระดับ
มาตรฐานทางด๎านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน 

80 85 90 95 

4. สถานศึกษาทุกแหํงได๎ใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

90 100 100 100 

5. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล๎องกับวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้งจิตส านึกในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

100 100 100 100 

6. ผลการทดสอบระดับชาติของจังหวัดเฉลี่ยสูงขึ้นจากฐานเดิม 3 3 3 3 
7. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะการใช๎
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

90 100 100 100 

8. สถานศึกษามีหลักสูตรวิชาชีพที่สนองความต๎องการของผู๎เรียน 
สถานประกอบการ และบริบทของท๎องถิ่น 

2 2 2 2 

9. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการขยะ 80 90 100 100 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู๎ 

2. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ๎าน 
กลยุทธ์  

4.1 สํงเสริมการผลิตครูให๎ตรงกับความต๎องการของจังหวัดแมํฮํองสอน 
4.2 สํงเสริมการพัฒนาครูโดยใช๎รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
4.3 สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง หรือสถาบันการศึกษาในการ

ผลิตและพัฒนาครู 
4.4 สํงเสริมให๎ครู คณาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษา  น ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมีผลงานทางวิชาการ ผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 
 



ฉ 
 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

1. จ านวนครูครบตามเกณฑ๑ 
2. จ านวนครูผู๎สอนตรงตามวิชาเอก 
3. ร๎อยละของครูได๎รับการพัฒนาองค๑ความรู๎ตรงตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา 
4. ครูสามารถสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง หรือ

สถาบันการศึกษาในการพัฒนาตนเอง 
5. ร๎อยละของจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 

มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา  
6. ร๎อยละของจ านวนผู๎จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดแมํฮํองสอน ที่มีงานท าในพ้ืนที่จังหวัด

แมํฮํองสอน 
7. รอ๎ยละของจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. จ านวนครูครบตามเกณฑ๑ 94 96 98 100 
2. จ านวนครูผู๎สอนตรงตามวิชาเอก 80 82 84 86 
3. ร๎อยละของครูได๎รับการพัฒนาองค๑ความรู๎ตรงตามความ
ต๎องการของครูและสถานศึกษา 

100 100 100 100 

4. ครูสามารถสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมจากผู๎
มีสํวนเกี่ยวข๎อง หรือสถาบันการศึกษาในการพัฒนาตนเอง 

100 100 100 100 

5. ร๎อยละของจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา ที่จัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส มีความรู๎ความเข๎าใจใน
กระบวนการวิจัยทางการศึกษา 

90 95 100 100 

6. ร๎อยละของจ านวนผู๎จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
แมํฮํองสอน ที่มีงานท าในพ้ืนที่จังหวัดแมํฮํองสอน 

75 80 85 90 

7. ร๎อยละของจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มี
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ 

80 85 90 95 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
เป้าประสงค์  

1. ให๎สถานศึกษาเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอก มีความพร๎อมทุกๆด๎าน 
อยํางมีคุณภาพ  

2. สํงเสริมให๎ภาคีเครือขําย องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน ชุมชน ภาคประชาคม มีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษามากข้ึน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดแมํฮํองสอน 

3. บริหารจัดการโดยการมีสํวนรํวมของภาครัฐและเอกชน ด๎วยศาสตร๑ของพระราชา 
กลยุทธ์  

5.1 สํงเสริมให๎มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาส าหรับคนที่มีความต๎องการทางการศึกษาพิเศษ  
5.2 ประสานสํงเสริมให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือขําย สมัชชาการศึกษา และหนํวยงานที่เก่ียวข๎องมี

สํวนรํวมในการจัดการศึกษา  



ช 
 

5.3 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรส าหรับคนพิการ 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

1. หนํวยบริการศูนย๑การศึกษาพิเศษและสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส โรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนรวม ได๎รับการสนับสนุนจากภาคีเครือขําย 

2. สถานศึกษาทุกแหํงได๎รับความรํวมมือสํงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาและมี
สํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

3. จ านวนหนํวยงานที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบประชารัฐ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร๎อยละของจ านวนหนํวยบริการศูนย๑การศึกษาพิเศษและ
สถานศึกษาส าหรับเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส โรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนรวม ได๎รับการสนับสนุนจากภาคีเครือขําย 

100 100 100 100 

2. สถานศึกษาทุกแหํงได๎รับความรํวมมือสํงเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาและมีสํวนรํวมในการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน 

100 100 100 100 

3. จ านวนหนํวยงานที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาใน
รูปแบบประชารัฐ 

10 10 10 10 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  

1. งานวิจัยและนวัตกรรมด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพ และน าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
กลยุทธ์  

6.1 สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู คณาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด๎าน
การศึกษาที่มีคุณภาพ และน าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดแมํฮํองสอนสามารถตํอยอดได๎ 
3. จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช๎ในการพัฒนาเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช๎ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

10 15 20 25 

2. ผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด
แมํฮํองสอนสามารถตํอยอดได๎ 

3 3 3 3 

3. จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช๎ในการพัฒนาเด็ก
พิการและผู๎ด๎อยโอกาส 

5 5 5 5 

 
 
 



ซ 
 

สรุปงบประมาณแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน 
งบประมาณ
(ล๎านบาท) 

รวมงบประมาณทั้งหมด 484.0388 
1. แผนงานพื้นฐาน 451.7348 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้สถาบันครอบครัว ด้วยศาสตร์ของพระราชา 
(รวม 2.82 ล้านบาท) 
1. โครงการพัฒนางานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 2.8200 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษา   (รวม 98.424 ล้านบาท) 
1. โครงการกํอสร๎างห๎องสมุดไอทีเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาระบบการสืบค๎น  
3. โครงการเพ่ิมโอกาสการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะในการท างานให๎แกํนักเรียน นักศึกษา
จังหวัดแมํฮํองสอน (กิจกรรมการสร๎างโอกาสและแนวทางในการเข๎าสูํการศึกษาในระดับสูง) 
4. โครงการการให๎บริการด๎านโภชนาการแกํนักเรียน นักศึกษาผู๎ขาดแคลนที่อยูํหอพัก 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
6. โครงการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลกลางด๎านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ระดับ
จังหวัด  
7. โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีทางไกลการจัดการศึกษาทางไกล
ผํานดาวเทียม (DLTV ) และ การจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 

10.1400 
8.4440 
0.3600 

 
1.2000 

40.0000 
2.2800 

 
36.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะอาชีพ เพื่อประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถี
วัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (รวม 215.9308 ล้านบาท) 
1. โครงการสํงเสริมผู๎ไมํรู๎หนังสือ 
2. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา(ศศช.) 
3. โครงการ นวมินทร๑ เซอร๑วิส 
4. โครงการ เตรียมความพร๎อมการเข๎าสอบ V-NET นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
5. โครงการ อาชีวศึกษาสนับสนุนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 
6. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหํงชาติ ชํางไฟฟูาในอาคาร 
7. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแมํฮํองสอน 
8. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู๎ภาษา วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาสูํประชาคมอาเซียน 
9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม 
10. โครงการ สํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
11. โครงการขับเคลื่อนการอํานออก เขียนได๎ 
12. โครงการ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 
13. โครงการกํอสร๎าง ศูนย๑วิวัฒน๑ 3 GEN : C.A.R.E center(Child Adult and Retire 
Evolution Center) 

4.6528 
12.6560 
0.7920 
0.4000 
1.2000 
0.4000 
1.4400 

 
1.6000 

16.0000 
12.0000 
36.0000 
16.0000 

112.7900 

 

 



ฌ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
(รวม 68.8000 ล้านบาท) 
1. โครงการ พัฒนาบุคลากรแบบมีสํวนรํวมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายด๎านอาชีวศึกษา 
2. โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎และเตรียมผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับการแลกเปลี่ยน
แปลงในศตวรรษที่ 21 (โรงเรียนประชารัฐ) 
3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑เทคโนโลยี โดยใช๎ระบบ 
Stem 

0.8000 
 

28.0000 
 

40.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(รวม 62.3072 ล้านบาท) 
1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูํมาตรฐานสากล 
2. โครงการตรวจติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการแบบ
บูรณาการ 
3. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแมํฮํองสอน 

60.0000 
1.2000 

 
1.1072 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (รวม 3.4528 ล้านบาท) 
1. โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความต๎องการ
จ าเป็นพิเศษในจังหวัดแมํฮํองสอน 
2. โครงการการแขํงขันสิ่งประดิษฐ๑คนรุํนใหมํบูรณาการรํวมโครงงานวิทยาศาสตร๑ 

2.2528 
 

1.2000 
  

2. แผนงานบูรณาการ 32.3040 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะอาชีพ เพื่อประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถี
วัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (รวม 15.3680 ล้านบาท) 
1. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัดแมํฮํองสอน 
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. โครงการเกษตรยั่งยืนปลอดภัยด๎วยไฮโดรโปนิกส๑ 

10.0080 
 

2.6400 
2.7200 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
(รวม 10.6800 ล้านบาท) 
1. โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรครูของจังหวัดแมํฮํองสอน 
2. โครงการพัฒนาครูที่มีวุฒิไมํตรงกับภาระงานสอน 
3. โครงการการมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 

0.4000 
 

2.2800 
8.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(รวม 6.2560 ล้านบาท) 
1. โครงการสาธารณสุขอาสาสร๎างเสริมสุขภาพสูํชุมชน 
2. โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการด๎อยโอกาสแบบมีสํวนรํวม ศูนย๑การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดแมํฮํองสอน 

0.1200 
6.1360 



สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า 
บทสรุปส าหรับผู๎บริหาร 
สารบัญ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
 - ข๎อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
 - สถานการณ๑และแนวโน๎มด๎านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 - ข๎อมูลพื้นฐานด๎านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัด 
 - สถานการณ๑และแนวโน๎มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 - สรุปความคิดเห็นและความต๎องการของประชาชนด๎านการจัดการศึกษาของจังหวัด 
ส่วนที ่2 บริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด 
 - กรอบยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 - นโยบายความม่ันคงแหํงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
 - นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 - แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 - เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 - แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร๑ (แนวทางของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จ านวน 29 แผน)  
 - จุดเน๎นเชิงนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ยุทธศาสตร๑ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562-2565 ของภาค 15  (เขตตรวจราชการที่ 15) 
 - แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2561-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด 
 - การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม (SWOT Analysis) 
ส่วนที ่3 สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 - วิสัยทัศน๑ 
 - พันธกิจ 
 - เปูาประสงค๑ 
 - ประเด็นยุทธศาสตร๑ 
 - ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย กลยุทธ๑ 
ส่วนที ่4 โครงการ/งบประมาณ 
 4.1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกหนํวยงาน (แผนงานพ้ืนฐาน) 
 4.2 โครงการตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร๑ 
ส่วนที ่5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ภาคผนวก 
ประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2564 และจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดแมํฮํองสอน 
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ส่วนที ่1 
  สภาพทั่วไปของจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ลักษณะทางกายภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงอาณาเขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  และประเทศเพื่อนบ้าน  เป็น
ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดตํอกับประเทศสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมารัฐฉานตอนใต๎ รัฐคะยา

บางสํวน  โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แมํน้ าสาละวิน และแมํน้ าเมย เป็น
แนวพรมแดนกั้นระหวํางประเทศ 

ทิศใต้   ติดตํอกับอ าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแมํน้ ายวม และแมํน้ าเงา เป็นแนว
เขตจังหวัด 

ทิศตะวันออก   ติดตํอกับ อ าเภอเวียงแหง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแมํแตง อ าเภอสะเมิง อ าเภอ
แมํแจํม อ าเภอฮอด และอ าเภออมก๐อย จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีเทือกเขาถนน
ธงชัยกลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นแนวเขตระหวํางจังหวัด 

ทิศตะวันตก ติดตํอกับประเทศสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมด๎านรัฐคะยาและรัฐคอทูเล 

ทุกอ าเภอในจังหวัดแมํฮํองสอนมีเขตแดนติดตํอกับประเทศสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมา  
รวมระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพ้ืนดินประมาณ 326 กิโลเมตร เป็นแมํน้ าประมาณ 157 กิโลเมตร 
แบํงเป็นแมํน้ าสาละวิน 127 กิโลเมตร และแมํน้ าเมย 30 กิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ๎อนและเป็นพ้ืนที่ปุาไม๎ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑  

มีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต๎ ขนานกัน  ทิวเขาที่ส าคัญ คือ ทิวเขาแดนลาว อยูํทางตอนเหนือสุดของ
จังหวัด เป็นแนวแบํงเขตแดนประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมา และ  ทิวเขาถนนธงชัย 
ประกอบด๎วยทิวเขาเรียงขนานกัน 3 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวเขตแดนประเทศไทยและ
สาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาทิวเขาถนนธงชัยกลาง อยูํระหวํางแมํน้ ายวมและแมํน้ าแมํแจํม และทิวเขาถนน

จังหวัดแมํฮํองสอน เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยูํทางภาคเหนือ
ตอนบน  หํางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 924 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ประมาณ 7,987,808.27 ไรํ หรือประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร 
เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญํเป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 8 
ของประเทศ พ้ืนที่มีรูปรํางเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต๎ มีความยาว
ประมาณ 250 กิโลเมตรและความกว๎างประมาณ 95 กิโลเมตร พ้ืนที่สํวน
ใหญํเป็นเนื้อที่ปุ าไม๎  ประมาณ 11,133.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 
6,958,612.23 ไรํ  คิด เป็นร๎อยละ 87.12 ของพ้ืนที่ จั งหวัด  มี พ้ืนที่
เกษตรกรรม 406,000 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 5.08 
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ธงชัยตะวันออก เป็นแนวแบํงเขตระหวํางจังหวัดแมํฮํองสอนกับจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูง
ที่สุด คือ ยอดเขาแมํยะอยูํในเขตพ้ืนที่อ าเภอปาย มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,005 เมตร 

แหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แมํน้ าปาย ซึ่งมีต๎นก าเนิดจากทิวเขาถนนธงชัย ไหลผํานจังหวัด
แมํฮํองสอน ไปบรรจบกับแมํน้ าสาละวิน  มีความยาว 135 กิโลเมตร  แมํน้ ายวม ซึ่งมีต๎นก าเนินจากภูเขา 
ด๎านตะวันออกของอ าเภอขุนยวม ไหลผํานอ าเภอแมํลาน๎อยและอ าเภอแมํสะเรียง ไปบรรจบกับแมํน้ าเมย  
มีความยาว 160 กิโลเมตร และ แมํน้ าละมาด ซึ่งมีต๎นก าเนิดจากดอยแมํละมาด ไหลผํานอ าเภอเมืองลงสูํแมํน้ าปาย 

ข้อมูลการปกครอง และประชากร 
             จังหวัดแมํฮํองสอนแบํงการปกครองออกเป็น  7  อ าเภอ  45  ต าบล  415   หมูํบ๎าน และองค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดแมํฮํองสอน 50 แหํง ประกอบด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง เทศบาลเมือง  
1 แหํง เทศบาลต าบล 6 แหํง องค๑การบริหารสํวนต าบล 42 แหํง 
 
ตารางที่ 1 การแบ่งการปกครองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ที ่ จังหวัด / อ าเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน อบจ. ทม. ทต. อบต. 
 จ.แม่ฮ่องสอน 12,681.259 45 415 1 1 6 42 
1 อ.เมืองแมํฮํองสอน 2,483.115 7 68 1 1 - 6 
2 อ.ขุนยวม 1,698.312 6 43 - - 1 6 
3 อ.ปางมะผ๎า 798.375 4 38 - - - 4 
4 อ.ปาย 2,244.700 7 62 - - 1 7 
5 อ.แมํลาน๎อย 1,456.645 8 69 - - 1 8 
6 อ.แมํสะเรียง 2,587.425 7 77 - - 3 5 
7 อ.สบเมย 1,412.687 6 58 - - - 6 

  ประชากร 
จากข๎อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดแมํฮํองสอนมีประชากรทั้งสิ้น 274,322 คน เป็น 

ชาย 140,013 คน เป็นหญิง 134,309 คน และมีจ านวนบ๎านทั้งสิ้น 104,153 หลัง ความหนาแนํนของประชากร 
เทํากับ 21.63 คน ตํอตารางกิโลเมตร 

ตารางท่ี 2 สถิติประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2559 
 

ที ่ จังหวัด / อ าเภอ 
ประชากร (คน) จ านวนบ้าน ความหนาแน่น 

คน/ตาราง
กิโลเมตร รวม ชาย หญิง (หลัง) 

 จ.แม่ฮ่องสอน 274,322 140,013 134,309 104,153 21.63 
1 อ.เมืองแมํฮํองสอน 60,973 30,980 29,993 24,836 24.56 
2 อ.ขุนยวม 22,867 11,766 11,101 8,426 13.46 
3 อ.ปางมะผ๎า 21,079 10,927 10,152 7,468 26.40 
4 อ.ปาย 37,355 19,263 18,092 14,809 16.64 
5 อ.แมํลาน๎อย 35,951 18,267 17,684 11,521 24.68 
6 อ.แมํสะเรียง 54,529 27,555 26,974 21,466 21.07 
7 อ.สบเมย 41,568 21,255 20,313 15,627 29.42 

ที่มา : ข๎อมูลจ านวนประชากรจากที่ท าการปกครองจังหวัดแมฮํํองสอน ข๎อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 (ข๎อมูลรวมประชากร 
        ทั้งที่มีสัญชาติไทย และไมไํด๎สัญชาติไทย) 
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ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ คนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ อพยพมา
จากรัฐฉานซึ่งเป็นบ๎านเมืองเดิมในสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมา และกลุํมชาติพันธุ๑ ได๎แกํ  

1) กะเหรี่ยง เป็นชนเผําที่มีประชากรมากที่สุดของชาวไทยภูเขา คือ ประมาณร๎อยละ 79.3 
จะตั้งถิ่นฐานอยูํทุกอ าเภอ ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปัจจุบันมีอยูํที่บ๎านในสอยบ๎านน้ าเพียงดิน และบ๎าน
ห๎วยเสือเฒําในเขตอ าเภอเมืองแมํฮํองสอนนอกจากนี้ยังมีกะเหรี่ยงกลุํมยํอยที่อพยพเข๎ามาจากประเทศเมียนมา 
คือ กะเหรี่ยงแดง, กะยัน อาศัยอยูํในบ๎านในสอย บ๎านห๎วยเสือเฒํา อ าเภอเมืองแมํฮํองสอน 

2) ลาหู่ หรือ มูเซอ แบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ ลาหูํแดง และลาหูํด าตั้งถิ่นฐานอยูํในพ้ืนที่อ าเภอ
ปางมะผ๎า, อ าเปาย และอ าเภอเมืองแมํฮํองสอน 

3) ลีซู หรือ ลีซอ พบได๎ใน อ าเภอปาย และ อ าเภอปางมะผ๎า 
4) ลัวะ เป็นกลุํมชนที่อาศัยในดินแดนล๎านนารวมถึงแมํฮํองสอนมาตั้งแตํโบราณปัจจุบันชาวลัวะ

อพยพขึ้นไปอยูํบนพ้ืนที่ภูเขาสูงตั้งชุมชนเป็นแนวยาวไปตามสันเขา พบได๎มากที่เขตรอยตํอ อ าเภอแมํลาน๎อย 
กับ อ าเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ 

5) ม้ง เป็นกลุํมชาวเขาที่มีประชากรน๎อยที่สุดในแมํฮํองสอนแตํกระจายอยูํทุกอ าเภอ  
แบํงออกเป็น 2 กลุํม คือม๎งขาวและม๎งลายซึ่งเรียกจากสีกระโปรงของผู๎หญิงชาวม๎ง 

6) จีนยูนนาน (จีนฮํอ) เป็นกลุํมชาวจีนที่เป็นอดีตทหารกองพล  93 ที่หนีภัยทางการเมืองเข๎ามา
ในประเทศไทยอยูํที่อ าเภอปาย  อ าเภอปางมะผ๎า และ อ าเภอเมืองบางแหํงตั้งเป็นชุมชนถาวรมีเฉพาะชาวจีน
ฮํอเทํานั้น เชํน หมูํบ๎านสันติชล อ าเภอปายและหมูํบ๎านรักไทย อ าเภอเมือง เป็นต๎น         

7) ปะโอ อพยพเข๎ามาจากรัฐฉาน ปัจจุบันมีถิ่นอาศัยอยูํบ๎านห๎วยมะเขือส๎ม ต าบลหมอกจ าแปุ 
อ าเภอเมืองแมํฮํองสอน 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
ในปี พ.ศ.2557 ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดแมํฮํองสอน ณ ราคาประจ าปี มีมูลคํา 11,078 ล๎านบาท 

เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ.2556 คิดเป็นร๎อยละ 6.51 โครงสร๎างการผลิต ปี พ.ศ.2557 ณ ราคาประจ าปี ภาคเกษตร 
มีสัดสํวนร๎อยละ 29.73 ภาคนอกเกษตร มีสัดสํวนร๎อยละ 70.27 โดยสาขา 3 ล าดับแรก ได๎แกํ สาขา
เกษตรกรรมฯ มีสัดสํวนสูงสุดร๎อยละ 29.03 รองลงมาสาขาการศึกษา มีสัดสํวนร๎อยละ 18.66 และสาขาการ
ขายสํง การขายปลีกฯ มีสัดสํวนร๎อยละ 8.09 อัตราขยายตัวที่แท๎จริง ปี พ.ศ.2557 ขยายตัวร๎อยละ 0.16 
ผลิตภัณฑ๑จังหวัดตํอหัว ปี พ.ศ.2557 เทํากับ 54,615 บาท/คน/ปี  

ตารางท่ี 3 ข้อมูล GPP ณ ราคาประจ าปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) 

 2553 2554 2555 2556 2557 

GPP ณ ราคาประจ าปี  
(ล๎านบาท) 

8,390 8,629 9,465 10,401 11,078  

ที่มา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

ในด๎านการทํองเที่ยว ปี 2558 จังหวัดแมํฮํองสอนมีจ านวนผู๎เยี่ยมเยือน จ านวน 799,607 คน 
เพ่ิมข้ึนจาก ปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร๎อยละ 3.90 และในปี พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - เมษายน) จ านวน 
1,618.17 ล๎านบาท รายได๎การทํองเที่ยว จ านวน 3,791.69 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร๎อยละ
9.60 และในปี พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - เมษายน) จ านวน 1,618.17 ล๎านบาท  
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ตารางท่ี 4 จ านวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว (ปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.2559) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
2559 

(ม.ค. - เม.ย.) 
จ านวนผู๎เยี่ยมเยือน 451,508 533,008 748,827 769,563 799,607 337,636 

จ านวนรายได๎จากการ
ทํองเที่ยว (ล๎านบาท) 

2,092.75 2,619.99 3,332.49 3,459.42 3,791.69 1,618.17 

ที่มา : กรมการทํองเที่ยว 
ในด๎านการค๎าชายแดน จังหวัดแมํฮํองสอนมีมูลคําการค๎าชายแดนในปี พ.ศ.2558 จ านวน 

1,562,906,303.66 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร๎อยละ.68.42 และในปี พ.ศ.2559 (เดือนมกราคม - 
พฤษภาคม 2559) จ านวน 577,927,762.50 บาท  
ตารางที่ 5 มูลค่าการค้าชายแดน (พ.ศ.2555 - 2559) 

 2555 2556 2557 2558 2559 

(ม.ค. - พ.ค. 59) 

มูลคําการค๎าชายแดน 186,143,927.87 317,492,284.63 927,980,724.44 1,562,906,303.66 88,888,437.59 
ที่มา : ส านักงานพาณิชย๑จังหวัดแมํฮํองสอน 

ในด๎านยอดการจ าหนํายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ OTOP ในปี พ.ศ.2558 จ านวน 149,798,446 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร๎อยละ 17.34 และในปี พ.ศ.2559 (เดือนตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559) 
จ านวน 126,844,829 บาท 
ตารางท่ี 6 ยอดการจ าหน่ายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP (พ.ศ.2555 - 2559)   

 2554   2555 2556 2557 2558 2559 
(ต.ค. 58 - พ.ค.59) 

ยอดการจ าหนาํย
ผลิตภณัฑ๑ OTOP 

94,313,807   99,147,325   120,209,628   127,657,000   149,798,446 126,844,829 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแมํฮํองสอน 

 ลักษณะทางสังคม 
ด้านศาสนา  
ศาสนิกชนสํวนใหญํในจังหวัดแมํฮํองสอน คือประมาณร๎อยละ 77.50 นับถือศาสนาพุทธ 

รองลงมาคือ ศาสนาคริสต๑ ประมาณร๎อยละ 20.90 นับถือศาสนาอิสลามประมาณร๎อยละ 0.50 และที่เหลืออีก
ประมาณร๎อยละ 1.10 นับถือผีและศาสนาอื่นๆ 

วัฒนธรรมทางภาษา  
ชาวไทยใหญํจะมีภาษาพูดเป็นของตนเองเรียกวํา "ก าไต" เวลาพูดภาษาไตเรียกวํา"อุบไต" 

คล๎ายคลึงกับภาษาไทย แตํเมื่อพูดตํอกันเป็นประโยคอาจฟังไมํรู๎เรื่องแตํหากแยกเป็นค าเดี่ยว ๆ จะเข๎าใจได๎งําย
สํวนภาษาเขียนตัวอักษรไทยเรียกวํา "ลีกไต" มีใช๎กันมาตั้งแตํสมัยโบราณลักษณะของตัวอักษรกลมคล๎าย
ตัวอักษรมอญและเมียนมา 

ชาวกะเหรี่ยง,ชาวจีนฮํอ มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง สํวนชนเผํา ลาหูํ ลีซู ลัวะ 
ในปัจจุบันมีภาษาพูด สํวนภาษาเขียนน าอักษรอังกฤษมาใช๎ 
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โครงสร้างพ้ืนฐานและการเข้าถึงบริการ 
  - ไฟฟ้า 

การไฟฟ้า 
จังหวัดแมํฮํองสอน รับกระแสไฟฟูามาจากสถานีไฟฟูาจังหวัดเชียงใหมํ (จอมทอง ฮอด และแมํ

แตง) น าจํายด๎วยระบบ 22 KV ไปในพ้ืนที่ทั้ง 7 อ าเภอ และมีแหลํงผลิตกระแสไฟฟูาในพ้ืนที่จังหวัดแมํฮํองสอน 
จ านวน 8 แหลํง ก าลังผลิตไฟฟูารวมทั้งสิ้น 30,300 กิโลวัตต๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปี 2558 

ที่มา : ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
จากข๎อมูลของส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดแมํฮํองสอน พบวํา ในปี พ.ศ.2558 มี

ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎ จ านวนทั้งสิ้น 58,869 ราย คิดเป็นร๎อยละ 82,77 ของครัวเรือนทั้งหมด มีครัวเรือนที่ยังไมํ
มีไฟฟูาใช๎ จ านวนทั้งสิ้น 12,256 ราย คิดเป็นร๎อยละ 17.23 ของครัวเรือนทั้งหมด (จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
71,125 ราย การเก็บข๎อมูลครัวเรือน มี/ไมํมีไฟฟูาใช๎ ของการไฟฟูาสํวนภูมิภาค ไมํได๎เก็บข๎อมูลตามเขต 
การปกครองต าบล อ าเภอ แตํแบํงตามสภาพพ้ืนที่การจํายไฟฟูาเป็นหลัก อาจท าให๎จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  
ไมํสอดคล๎อง/ใกล๎เคียง กันกับข๎อมูลทะเบียนราษฎร) 

โดยจ าแนกประเภทการจ าหนํายกระแสไฟฟูา (จ าแนกจากจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎) 
ประกอบด๎วย ที่อยูํอาศัย จ านวน 51,643 ราย คิดเป็นร๎อยละ 87.73 สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 6,534 ราย  
คิดเป็นร๎อยละ 11.10  สถานที่ราชการและสาธารณะ จ านวน 32 รายคิดเป็นร๎อยละ 0.05  และอ่ืนๆ จ านวน 
660 ราย คิดเป็นร๎อยละ 1.12 

- ประปา 
ปี พ.ศ.2558 จังหวัดแมํฮํองสอน มีส านักงานการประปาสํวนภูมิภาค ตั้งอยูํในพ้ืนที่ จ านวน 2 

สาขา คือ สาขาแมํฮํองสอน และสาขาแมํสะเรียง ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมือง อ าเภอปางมะ
ผ๎า อ าเภอแมํสะเรียง และอ าเภอแมํลาน๎อย มีก าลังการผลิตรวม  14,400 ลูกบาศก๑เมตรตํอวัน สามารถ
ให๎บริการครัวเรือนผู๎ใช๎น้ า จ านวน 11,457 ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 11.05 ของครัวเรือนทั้งหมด (ค านวณจาก

ที ่ แหล่งผลิต 
ก าลังผลิต  
(กิโลวัตต์) 

ประเภทการผลิต 

1 เขื่อนแมํสะงา 12,000 พลังน้ า 
2 เขื่อนผาบํอง 850 พลังน้ า 
3 Solar cell ผาบํอง 500 พลังงานแสงอาทิตย๑ 
4 โรงจักรดีเซลแมํฮํองสอน 5,400 น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง 
5 เขื่อนแมํสะเรียง 1,250 พลังน้ า 
6 โรงจักรดีเซลแมํสะเรียง 4,000 น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง 
7 บ. แมํสะเรียง Solar 

บ. นภัส Solar 
4,000 พลังงานแสงอาทิตย๑ 

8 เขื่อนแมํปาย 2,300 พลังน้ า 
 รวมทั้งสิ้น 30,300  
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ข๎อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ปี พ.ศ.2558) สํวนที่เหลือใช๎จากแหลํงน้ าอ่ืนๆ คือ แหลํงน้ าบาดาล 
ระบบประปาหมูํบ๎าน และระบบประปาภูเขา  

- การคมนาคม 
จังหวัดแมํฮํองสอน อยูํหํางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 924 กิโลเมตร มีการคมนาคม 2 เส๎นทาง  

คือ ทางบก โดยมีถนนสายหลัก จ านวน 4 เส๎นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหมํ - ฮอด -แมํสะเรียง 
- แมํฮํองสอน) ทางหลวงหมายเลข 1095 (เชียงใหมํ - แมํแตง - ปาย - แมํฮํองสอน) ทางหลวงหมายเลข 105 
(แมํสอด - แมํสะเรียง - แมํฮํองสอน) และ ทางหลวงหมายเลข 1263 (เชียงใหมํ - แมํแจํม - ขุนยวม - 
แมํฮํองสอน) สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง มีสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นชํวงๆ และคดเคี้ยว นอกจากนี้ยังมีถนน
สายรองเชื่อมระหวํางเส๎นทางหลัก อยูํในความดูแลของส านักงานแขวงทางหลวงชนบท สภาพถนนเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมไม๎ไผํ 

ส าหรับการคมนาคมทางอากาศมีทําอากาศยาน 2 แหํงคือ ทําอากาศยานแมํฮํองสอน มีสาย 
การบินกานต๑แอร๑และสายการบินบางกอกแอร๑เวย๑ให๎บริการเที่ยวบินระหวํางเชียงใหมํ - แมํฮํองสอน - เชียงใหมํ  
ทุกวัน ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และทําอากาศยานปาย มีสายการบินกานต๑แอร๑ให๎บริการเที่ยวบิน
ระหวํางเชียงใหมํ - อ าเภอปาย - เชียงใหมํ ทุกวัน ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที  

- การสาธารณสุข 
ด๎านการสาธารณสุข จังหวัดแมํฮํองสอนมีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 150 เตียง จ านวน 1 แหํง 

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง จ านวน 1 แหํง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง จ านวน 1 แหํง   
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จ านวน 4 แหํง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มีจ านวน 71 แหํง 
กระจายอยูํในพ้ืนที่ 7 อ าเภอ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 

ทั้งหมด 70 แหํง สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรมการแพทย๑  มีโรงพยาบาลธัญญารักษ๑จังหวัดแมํฮํองสอน 
จ านวน 1 แหํง ขนาด 45 เตียง เปิดให๎บริการบ าบัดรักษาผู๎ปุวยที่ติดยาเสพติดทั้งในลักษณะการบ าบัดแบบผู๎ปุวย
นอก ผู๎ปุวยในและบ าบัดในชุมชน สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดของกรมควบคุมโรค มีศูนย๑ควบคุมโรคติดตํอ 
น าโดยแมลง (ศตม.ที่ 10.1 แมํฮํองสอน) เป็นหนํวยงานระดับจังหวัดและมีหนํวยงานระดับอ าเภอ คือ หนํวย
ควบคุมโรคติดตํอที่น าโดยแมลง (นคม.) จ านวน 10 แหํง และมาลาเรียคลินิก จ านวน 15 แหํง ศูนย๑มาลาเรียชุมชน 
เป็นหนํวยบริการระดับชุมชนที่ตั้งอยูํตามแนวชายแดนระหวํางไทยกับสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมา  
ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากกองทุนโลก ( GLOBAL FUND) เพ่ือด าเนินการแก๎ไขปัญหาโรคไข๎มาลาเรียในพื้นท่ีตามแนว
ชายแดนที่มีการแพรํเชื้อสูง มีการคมนาคมที่ยากล าบากและไมํมีสถานที่ตรวจรักษามาลาเรียด๎วยกล๎อง
จุลทรรศน๑ ด าเนินการในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ รวมจ านวน 50 แหํง  

จากข๎อมูลก าลังคนด๎านสุขภาพของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแมํฮํองสอน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 
2558 เปรียบเทียบระหวํางกรอบอัตราก าลัง (Demand) และก าลังคนที่มีอยูํจริง (Supply) พบวํามีก าลังคนทั้ง 4 สาย
งาน ทั้งแพทย๑ ทันตแพทย๑ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ มีความขาดแคลนก าลังคน และในระหวําง  
ปี 2555 - 2558 มีอัตราการย๎าย/โอน ลาออก ในรอบเกือบ 4 ปี อยูํในอัตราที่คํอนข๎างสูง เนื่องจากลาออก 
เพ่ือศึกษาตํอ ไปท างานเอกชน ย๎ายเพราะครอบครัว (กลับภูมิล าเนาเดิม ไมํมีโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงส าหรับบุตร) 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรดิน   
พ้ืนที่สํวนใหญํของจังหวัดแมํฮํองสอนเป็นพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกวําร๎อยละ 

35 ของดินที่พบบริเวณดังกลําว มีทั้งดินลึกและดินตื้นลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติ
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แตกตํางกันไปแล๎วแตํชนิดของหินต๎นก าเนิดในบริเวณนั้นมักมีเศษหินก๎อนหินหรือพ้ืนโผลํกระจัดกระจายทั่วไป  
สํวนใหญํยังปกคลุมด๎วยปุาไม๎ประเภทตํางๆเชํนปุาเบญจพรรณปุาเต็งรังหรือปุาดงดิบชื้นหลายแหํงมีการท าไรํเลื่อน
ลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ๑ดินและน้ าซึ่งเป็นผลท าให๎เกิดการชะล๎างพังทลายของหน๎าดิน 

ในพ้ืนที่ที่ท าการเกษตรบริเวณตะพักล าน้ าหรือที่ราบระหวํางเขาสํวนใหญํเป็นดินลึก เนื้อดินรํวน
เหนียวปนทรายความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติปานกลาง ในพื้นท่ีดอนสํวนใหญํเป็นดินลึกมาก เนื้อดินรํวนปน
ดินเหนียว มีปัญหาเป็นดินกรดและมีความอุดมสมบูรณ๑ต่ า บางพ้ืนที่เป็นดินตื้นมีหินและกรวดปน เนื้อดินรํวน
ปนทราย และดินเป็นดินกรด ความอุดมสมบูรณ๑ต่ า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล๎างพังทลายได๎งําย
บริเวณที่มีความลาดชันไมํมากนัก และดินไมํตื้นมาก อาจใช๎ปลูกพืชไรํได๎ แตํต๎องรบกวนดินน๎อยที่สุด พร๎อมทั้ง
จัดท าระบบอนุรักษ๑ดินและน้ าที่เหมาะสม ใสํปูนเพ่ือแก๎ความเป็นกรดของดินและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ๑แกํดิน
โดยใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑รํวมกับปุ๋ยเคมี 

 การใช้ท่ีดิน  
 จั งหวั ดแมํ ฮํองสอน มี พ้ืนที่ รวมทั้ งหมด 7 ,987,808.27 ไรํ  พ้ืนที่ ปุ า  6 ,958 ,612.23ไรํ  
ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่เกษตรกรรม 406,000 ไรํ พ้ืนที่นอกการเกษตร 504,115 ไรํ พ้ืนที่อยูํอาศัย 55,341 ไรํ  
แหลํงน้ า 20,301 ไรํ และพ้ืนที่อ่ืนๆ 43,439.04 ไรํ 

ตารางที่ 8 พื้นที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) 

1. ที่อยูํอาศัย 55,341 0.69 
2. ปุาไม ๎ 6,958,612.23 87.12 
3. พ้ืนที่ในการเกษตร 406,000 5.08 
4. พ้ืนที่นอกการเกษตร 504,115 6.31 
5. แหลํงน้ า 20,301 0.25 
6. พ้ืนที่อ่ืนๆ 43,439.04 0.54 

รวมทั้งหมด 7,987,808.27  100.00 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดแมํฮํองสอน,ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดแมํฮํองสอน,ส านักงานเกษตร
จังหวัดแมํฮํองสอน 

 - พื้นที่ป่าไม้ 
จากข๎อมูลสถิติกรมปุาไม๎ ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดแมํฮํองสอน มีพ้ืนที่ปุารวม 6,958,612.23 ไรํ 

คิดเป็นร๎อยละ 87.12 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยพ้ืนที่สํวนใหญํอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติ 6,342,278 ไรํ หรือ 
10,147.65 ตารางกิโลเมตร ที่เหลือเป็นพื้นท่ีในเขต อุทยานแหํงชาติ และเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุา 

 - พื้นที่เกษตร 
 พ้ืนที่ที่เกษตรกรใช๎ประโยชน๑เพ่ือท าการเกษตรปลูกพืช 406,000 ไรํ โดยเป็นการเพาะปลูก 

ข๎าวไรํ จ านวน  83,319  ไรํ ข๎าวนาปี 74,434 ไรํ (ปลูกข๎าวเพ่ือบริโภคเป็นอาหาร) ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ 59,695 
ไรํ ถั่วเหลือง 41,240 ไรํ ถั่วแดงหลวง 21,158 ไรํ กระเทียม 19,974 ไรํ กะหล่ าปลี 16,458 ไรํ กาแฟอราบิก๎า 
5,294 ไรํ งา 2,141 ไรํ ส๎มเขียวหวาน 1,066 ไรํ ล าไย 787 ไรํ และพืชอ่ืนๆ 80,434 ไรํ 
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 - พื้นที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆ 

  โดยเป็นการใช๎ประโยชน๑ที่ดินเพ่ืออยูํอาศัย พ้ืนที่ 55 ,341ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 0.69 ของพ้ืนที่
รวมของจังหวัด นอกนั้นเป็นพ้ืนที่อ่ืนๆ 142,232.12 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 1.78 ของพ้ืนที่รวมของจังหวัด 

ทรัพยากรน้ า   
ทรัพยากรน้ าของจังหวัดแมํฮํองสอนสํวนใหญํเป็นแหลํงน้ าจากพ้ืนที่ปุาต๎นน้ าอยูํบริเวณรอยตํอ

ระหวํางทิวเขาถนนธงชัยกับทิวเขาแดนลาว และทิวเขาทางตอนใต๎ในอ าเภอขุนยวม มีปริมาณน้ าได๎กักเก็บ ได๎
ตํอปี  13,089,600 ลบ.ม. ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในจังหวัด 1,250.60 ลบ.ม. ประเภทของแหลํงน้ าในพ้ืนที่จังหวัด
แมํฮํองสอน แมํน้ าสายหลัก ได๎แกํ แมํน้ าปาย แมํน้ าสาละวิน แมํน้ ายวม และแมํน้ าสายรอง ได๎แกํ แมํสุรินทร๑  
แมํลาหลวง  แมํเงา น้ าของ น้ าแมํริด  แมํสะเรียง  แมํสะงา แมํสะมาด สํวนอํางเก็บน้ า ได๎แกํ อํางเก็บน้ ามํอนตะ
แลง ปริมาณกักเก็บน้ าปริมาณ 0.269 (ลบ.ม.) อํางเก็บน้ าห๎วยแมํฮํองสอน ปริมาตรกักเก็บน้ าปริมาณ 0.663 (ลบ.
ม.)  อํางจองจายปริมาตรกักเก็บน้ าปริมาณไมํแนํนอน (ลบ.ม.) ประชาชนในพ้ืนที่มีความต๎องการใช๎น้ าด๎าน
เกษตรร๎อยละ 33.14 

น้ าบาดาลในจังหวัดแมํฮํองสอน มีทั้งหมด 617 แหํง เป็นการเจาะน้ าบาดาลเพ่ือจะใช ในการ
อุปโภคบริโภคท่ัวไป หรือเพ่ือการเกษตร หรือเพ่ือใชในภาคธุรกิจ หรือเพ่ือใชในภาคอุตสาหกรรม  

ทรัพยากรป่าไม้ 
ภูมิประเทศของจังหวัดแมํฮํองสอนที่มีความสูงจากน้ าทะเลปานกลาง ตั้งแตํ 100 - 2,000 เมตร

ประเภทของปุาไม๎ที่พบในพ้ืนที่จังหวัดแมํฮํองสอน มีทั้งปุาชนิดไมํผลัดใบ ได๎แกํ ปุาดงดิบชื้น ปุาดงดิบเขา และ
ปุาสน และปุาชนิดผลัดใบ ได๎แกํ ปุาผสมเบญจพรรณ และปุาเต็ง-รัง นอกจากนี้ยังพบปุาไรํร๎างและปุาไรํเลื่อน
ลอย พืชพันธุ๑ไม๎ในปุาสํวนใหญํเป็นไม๎มีคํา เชํน ไม๎สัก ไม๎เต็งรัง ไม๎แดง ไม๎ประดูํ ไม๎ชิงชัง ไม๎มะคําโมง ไม๎รกฟูา 
ไม๎ยมหอม ไม๎ตะเคียนทอง ไม๎ตะเคียนหนู ไม๎เต็ง ไม๎รัง ยางเหียง ไม๎พลวง ไม๎ตะแบก ฯลฯพืชพันธุ๑ไม๎ที่มีอยูํ
ทั่วไป ได๎แกํ ไม๎ไผํ ผักหวานปุา ต๎นคราม ผักกูด ผักกูดดอย ผักพํอค๎า ดอกอาว(กระเจียว) สาบแล แคปุา เพกา 
ปูุยํา ผักแวํน ผักหนาม ผักเฮือด ผํา เพียฟาน ฟักข๎าว มันปลา (มันปู) เตา (สาหรํายน้ าจืด) อํองลอด (ดอกหิน) 
สมอไทย มะขามปูอม พืชพันธุ๑ไม๎เฉพาะ มีผักส๎มปี้ (หัวแหวน) ผักหนามโค๎ง (หมากลม) ดอกดิน เป็นต๎น สัตว๑ปุา
ที่พบได๎แกํ เลียงผา กวางปุา เก๎ง หมูปุา วัวแดง กระทิง เสือโครํง กระตํายปุา กระรอก กระแต ชะนี นกกวํา 
120 ชนิด สัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยนมประมาณ 30 ชนิด สัตว๑สะเทินน้ าสะเทินบก 5 ชนิด สัตว๑เลื้อยคลายประมาณ 
30 ชนิด ปลาน้ าจืดประมาณ 30 ชนิด และแมลงกวํา 200 ชนิด 

ที่ส าคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผืนป่าสักที่ประชาชนแม่ฮ่องสอนหวงแหน คือ “ป่าสักนวมินทร
ราชินี” เนื้อท่ีรวม 497.2 ตารางที่กิโลเมตร หรือ 310,725 ไรํ เป็นไม๎สักมีลักษณะดี ขนาดใหญํ ล าต๎นเปลาตรง 
อัตราการเจริญเติบโตสม่ าเสมอ สภาพปุามีความสมบูรณ๑ สามารถเจริญเติบโตได๎ดีในพ้ืนที่สูงกวํา 1 ,000 เมตร
จากระดับน้ าทะเล และสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถแล๎ว ทรงรับโครงการอนุรักษ๑แหลํงพันธุกรรมไม๎
สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณปุาลุํมน้ าของ-ลุํมน้ าปาย อ าเภอปางมะผ๎า จังหวัดแมํฮํองสอน ไว๎เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เนื่องจากผืนปุาสักดังกลําวมีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะสม
ส าหรับศึกษาวิจัย พัฒนาพันธุ๑ไม๎สัก และเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่นักทํองเที่ยวให๎ความสนใจ เชํน 
การลํองแกํงชมปุาสัก เป็นต๎น 
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการทํองเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดแมํฮํองสอนมีลักษณะส าคัญ ดังนี้  
 1. แหลํงทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ และผจญภัย อาทิ ทุํงดอกบัวตอง อ าเภอขุนยวม ถ้ าแก๎วโกมล  

การลํองแกํง,การข่ีช๎างเที่ยวชมธรรมชาติ  
2. แหลํงทํองเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาทิ หมูํบ๎านกระเหรี่ยงคอยาว , บ๎านรักไทย, 

ศูนย๑วัฒนธรรมจีนยูนาน บ๎านสันติชล อ าเภอปาย งานประเพณีปอยสํางลอง เป็นต๎น 
นอกจากนี้ ยังมีแหลํงทํองเที่ยวประวัติศาสตร๑ อาทิ อนุสาวรีย๑พระยาสิงหนาทราชา สะพาน

ประวัติศาสตร๑อ าเภอปาย อนุสรณ๑สถานไทย -ญี่ปุุน อ าเภอขุนยวม และแหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ ภู
โคลน น้ าพุร๎อน สปาและนวดแผนไทย  

สถานที่ทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยม ได๎แกํ 
ปางอุ๋ง เป็นแหลํงทํองเที่ยวในโครงการพระราชด าริ ปางตอง 2 มีภาพอันสวยงามของไอหมอกที่

ลอยเหนือทะเลสาบกับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช๎าท าให๎ปางอุ๐ง  กลายเป็นสถานที่ทํองเที่ยวสุดแสน 
โรแมนติก จนได๎รับขนานนามวําเป็น "สวิตเซอร๑แลนด๑แหํงเมืองไทย" 

ปาย แม่ฮ่องสอน ปายเป็นอ าเภอกลางหุบเขามีการปรับตัวจากเมืองเกําให๎ลงตัวกับเมืองใหมํ  
ถนนคนเดินเมืองปายมีร๎านค๎า ร๎านกาแฟร๎านอาหาร และสินค๎าที่น ามาจ าหนํายด๎วยศิลปะมากมาย 

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อ าเภอขุนยวมดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร๎อมๆ กันในชํวง 
เดือนพฤศจิกายนจะเหลืองอรํามปกคลุมทั่วทั้งภูเขาจัดเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่สวยงามอีกของแมํฮํองสอน 

ถ้ าแก้วโกมล ถ้ าน้ าแข็ง เดิมเรียกชื่อถ้ าผลึกแคลไซต๑แมํลาน๎อย อ าเภอแมํลาน๎อยถ้ าแก๎วโกมลเป็น
ถ้ าผลึกแคลไซด๑ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยและพบเป็นแหลํงที่ 2 ในเอเชีย โดยแหํงแรกอยูํที่ประเทศจีน 

ถ้ าน้ าลอด ถ้ าผีแมน ถ้ าน้ าลอดเป็นถ้ าที่มีชื่อเสียงสวยงามและเข๎าชมได๎งํายสะดวก ถ้ าน้ าลอดเป็น
เพราะถ้ าแหํงนี้มีสายน้ าไหลผํานตั้งแตํปางทางเข๎าถ้ าไปจนถึงถ้ าสุดท๎ายถ้ าแหํงนี้มีความยาวกวํา 500 เมตร 
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http://www.oceansmile.com/N/Mahongson/Tamkeawkomon.htm
http://www.oceansmile.com/N/Mahongson/Tamnamlod.htm
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
การศึกษาในระบบ 
ตารางที่ 9 จ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/อาจารย์ ปีการศึกษา 2560 ของ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ  

สังกัด 
สถาน 
ศึกษา 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ครู/อาจารย์ 

กระทรวงศึกษาธิการ    
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)    
    1.1 ประเภทสามัญศึกษา 314 40,152 3,552 
2. ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)    
    2.1 ประเภทสามัญศึกษา 8 3,070 191 
    2.2 ประเภทอาชีวศึกษา    

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 2 1,782 71 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    
    4.1 มหาวิทยาลัย 2 1,162 96 
    4.2 โรงเรียนสาธิต    
 กระทรวงอ่ืน ๆ    

5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ (สพช.)    
    5.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 2 288 19 

6. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น/(อปท.)    
    6.1 ประเภทสามัญศึกษา 10 2,637 115 

7. ส านักงานต ารวจแหํงชาติ/(สตร.)    
    7.1 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 16 1,178 107 

 รวมทั้งสิ้น 354 50,269 4,055 
 

ตารางท่ี 10  จ านวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จ าแนกตามระดับ 
                ที่เปิดสอน/สังกัด ปีการศึกษา 2560 

ระดับที่เปิดสอน 
สังกัดของสถานศึกษา 

สพฐ.  สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ.  สกอ. รวม 
อนุบาล 1 – อนุบาล 3 1 3 4     8 
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 238 3 1  16   258 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 62 1 1     64 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 2       2 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 2  2     4 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 1      2 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6         
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3   1     1 



11 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 8  1 2    11 
ปวช. – ปวส.      2  2 
อนุปริญญา - ปริญญาตรี       1 1 
ปริญญาตรี       1 1 

รวมทั้งสิ้น 314 8 10 2 16 2 2 354 
ตารางที่ 11 จ านวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2560 
               จ าแนกตามสังกัด/ประเภทการจัดการศึกษา 

ที ่ สังกัด 

ประเภทการจัดการศึกษา 

รวม ขั้นพื้นฐาน 
อาชีวศึกษา ก่อน 

ประถม  
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ       
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 894 2,154 334 131  3,513 
2. ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 184 61 6   251 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     59 59 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       

กระทรวงอ่ืน       
5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ   9 7  16 
6. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 21 27 12 7  67 
7. ส านักงานต ารวจแหํงชาติ 42 80    122 

รวมทั้งสิ้น 1,141 2,322 361 145 59 4,028 
 
ตารางท่ี 12 จ านวนนักเรียน/นักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2560 
               จ าแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา            

ที ่ สังกัด 

ประเภทการจัดการศึกษา 

รวม ขั้นพื้นฐาน 
อาชีว 
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา ก่อน 

ประถม  
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ        
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6,774 20,422 9,059 3,897   40,152 
2. ส านกังานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 1,341 1,646 83    3,070 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     1,782  1,782 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      1,162 1,162 

กระทรวงอ่ืน        
5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ   241 47   288 
6. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 810 1,087 492 248   2,637 
7. ส านักงานต ารวจแหํงชาติ 314 864     1,178 

รวมทั้งสิ้น 9,239 24,019 9,875 4,192 1,782 1,162 50,269 
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ตารางท่ี 13 จ านวนครู/อาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2560 
               จ าแนกตามวุฒิการศึกษา/สังกัด 

ระดับชั้น 
สังกัด 

รวม 
สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  

ปริญญาเอก 8 2    1       11 

ปริญญาโท 716 999 6 9 20 58 1  4  7 2 1,822 

ปริญญาตรี 757 946 23 123 9 27 13 5 20 9 41 21 1,994 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 97 27  30     44 30   228 

รวมทัง้สิน้ 1,578 1,974 29 162 29 86 14 5 68 39 48 23 4,055 

 
การศึกษานอกระบบ 
ตารางท่ี 14 จ านวนสถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามประเภท 

ประเภท จ านวน (แห่ง) 
กศน.อ าเภอ 7 
กศน.ต าบล 45 
ศศช. 124 
ศรช. 13 

รวมทั้งสิ้น 189 
  

ตารางท่ี 15 จ านวนนักศึกษาสังกัด กศน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ผู๎ไมํรู๎หนังสือ   1,900 

ประถมศึกษา 384 239 623 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 1,255 602 1,857 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,499 986 2,485 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 57 33 90 

รวมทั้งสิ้น 3,195 1,860 6,955 
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ตารางท่ี 16 จ านวนครู สังกัด กศน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา/เพศ 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก (คน) ปริญญาโท (คน) ปริญญาตรี (คน) ต่ ากว่าปริญญาตรี (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ข๎าราชการครู    8 2 10 2 2 4    
ครูอาสา     4 4 4 11 15    
ครู กศน.ต าบล       24 20 44    
ครู ศรช.       5 8 13    
ครู ศศช.       78 57 135 10 5 15 
ครู กพด.       13 7 20    

รวมทั้งสิ้น    8 6 14 126 105 231 10 5 15 
 

ตารางท่ี 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปีการศึกษา 2557 – 2559) 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) คะแนน
เฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 

ค่าพัฒนา
เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
58 – 59 

ภาษาไทย 40.65 44.24 47.20 52.98 +2.96 
คณิตศาสตร๑ 32.26 34.23 33.08 41.22 -1.15 
วิทยาศาสตร๑ 37.18 38.07 37.24 40.47 -0.83 
สังคมศึกษา 44.71 43.80 40.86 34.59 -2.94 
ภาษาอังกฤษ 30.81 31.70 28.20 46.68 -3.50 

 
ตารางท่ี 18  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ปีการศึกษา 2557 – 2559) 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) คะแนน
เฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 

ค่าพัฒนา
เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
58 – 59 

ภาษาไทย 34.69 41.74 45.53 46.36 +3.79 
คณิตศาสตร๑ 28.29 29.26 25.68 29.31 -3.58 
วิทยาศาสตร๑ 38.16 35.80 33.20 34.99 -2.60 
สังคมศึกษา 47.00 44.32 47.29 49.00 +2.97 
ภาษาอังกฤษ 28.28 27.19 28.41 31.80 +1.22 
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ตารางท่ี 19 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ปีการศึกษา 2557 – 2559) 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) คะแนน
เฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 

ค่าพัฒนา
เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
58 – 59 

ภาษาไทย 50.01 49.72 53.35 52.29 +3.63 
คณิตศาสตร๑ 20.99 26.16 24.26 24.88 -1.90 
วิทยาศาสตร๑ 33.12 33.69 32.30 31.62 -1.39 
สังคมศึกษา 37.28 40.20 36.34 35.89 -3.86 
ภาษาอังกฤษ 22.82 24.22 26.44 27.76 +2.22 

 
ตารางท่ี 20 จ านวนสถิติการอ่านออก – เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

หน่วยงาน
ทางการศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

การอ่านออก – เขียนได้ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

สพป.มส.1 1,533 571 588 276 118 
สพป.มส.2 1,640 432 565 392 251 
รวม 3,193 1,003 1,153 668 369 
เฉลี่ยร๎อยละ 31.41 36.11 20.92 11.56 

 
ตารางท่ี 21 จ านวนสถิติการอ่านออก – เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ปี 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

การอ่านออก – เขียนได้ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

2557 - - - - - 
2558 2,574 800 913 596 265 
2559 3,193 1,003 1,153 668 369 

 
ตารางท่ี 22 จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 

ปี จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 
2557 40,715 154 
2558 40,136 80 
2559 39,763 112 

 
 
 
 



15 
 
ตารางท่ี 23 จ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปี 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่เข้า

ศึกษาต่อ 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่ระบบ

ท างาน 
2557 2,988 2,923 65 
2558 3,016 2,947 69 
2559 3,069 3,021 48 

ตารางท่ี 24 จ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ปี 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่

ระบบท างาน สายอาชีพ สายสามัญ 
2557 2,436 579 1,752 105 
2558 2,577 634 1,838 110 
2559 2,604 434 2,078 92 

ตารางท่ี 25 จ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 ปี 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่เข้า

ศึกษาต่อ 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่ระบบ

ท างาน 
2557 1,328 1,289 19 
2558 1,342 1,271 71 
2559 1,227 1,186 41 
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สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
            ประเด็นปัญหาด๎านคุณภาพการศึกษา มีสาเหตุจากปัจจัยตํางๆ ทั้งภายในกระทรวงและจากปัจจัยภายนอก 
พอประมวลสรุปได๎ดังนี้ 
ประเด็นปัญหาและสาเหตุ 
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ระดับปฐมวัย 
  (1)  ประเด็นปัญหา 
   1) เด็กไมํได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดครูที่มีความรู๎เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   2) ขาดสื่อ อุปกรณ๑ในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
  พัฒนาเด็กปฐมวัยได๎อยํางทั่วถึงและขาดหนํวยงานที่ท าหน๎าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของ 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สัมฤทธิผลทางการเรียนอยูํในเกณฑ๑ต่ า 
   2) ผู๎เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ 
   3) เด็กด๎อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุํมที่มีความต๎องการพิเศษ ยังไมํได๎รับโอกาสการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การขาดแคลนครู 

   2) เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนไมํสํงเสริมให๎เด็กรู๎จักการคิดวิเคราะห๑ 
   3) ขาดสื่อ อุปกรณ๑ และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต๎องการ 
  พิเศษเฉพาะ 
 1.3 การอาชีวศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ผู๎เรียนและผู๎ส าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของ 
  ตลาดแรงงาน 
   2) นักเรียนไมํนิยมเรียนอาชีวศึกษา 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ภาพลักษณ๑ เจตคติและคํานิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไมํดี ประกอบกับคําตอบแทน  
  และการยอมรับในสังคมต่ า 
   2) ผู๎ส าเร็จการอาชีวศึกษาระดับปวช. และปวส.สวํนใหญํไมํออกสูํตลาดแรงงานมุํง 
  เข๎าเรียนตํอในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืนๆ ท าให๎ขาดแคลนแรงงาน 
  ระดับกลางอยํางตํอเนื่อง 
   3) ขาดแคลนครู อาจารย๑ด๎านวิชาชีพ 
   4) ขาดทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาก าลังคนโดยรวมของจังหวัด 
 
 



17 
 
 1.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) บัณฑิตขาดความสามารถคิด วิเคราะห๑แก๎ปัญหาและทักษะความรู๎พ้ืนฐานที่จ าเป็น 
   2) บัณฑิตมีสมรรถนะไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ปรัชญาการรับผู๎เข๎าศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนไปคือ เน๎นให๎ผู๎จบมัธยมศึกษาทุกคน 
  เข๎าเรียนอุดมศึกษา 
   2) ผู๎ตัดสินใจเข๎าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไมํมีข๎อมูลประกอบการตัดสินใจ และไมํรู๎ทิศทาง 
  ความต๎องการก าลังคน 
 1.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูํในเกณฑ๑ต่ า 
   2) ประชาชนกลุํมเปูาหมายมีจ านวนมาก 
   3) ประชาชนไมํสนใจการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ความรู๎ความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะอยํางยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนของ 
  ครูผู๎สอนยังไมํเพียงพอ 
   2) การจัดการเรียนการสอนให๎แกํผู๎เรียนขาดความตํอเนื่อง เนื่องจากมีครูย๎ายเข๎าออกบํอย  
  ท าให๎การจัดกิจกรรมไมํเกิดสัมฤทธิผล 
   3) งบประมาณที่ลงทุนตํอหัวส าหรับผู๎เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
  การศึกษาตํอเนื่องไมํสอดคล๎องกับสภาพที่ควรจะเป็น 
   4) กลุํมเปูาหมายในพ้ืนที่หํางไกลมีข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงบริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สํงผลให๎ไมํได๎รับข๎อมูลที่ทันสมัยและถูกต๎อง 

2) ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีปัญหาขาดแคลนครูสอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ 
  ภาษาตํางประเทศ วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ 
   2) การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูด๎านวิชาชีพ เนื่องจากไมํสามารถรับผู๎ที่มีความรู๎และ 
  ประสบการณ๑จากผู๎ที่ไมํมีใบประกอบวิชาชีพครูได๎ 
   3) ในระดับอุดมศึกษา สัดสํวนอาจารย๑ตํอนิสิตในบางสาขาวิชายังไมํเป็นไปตามเกณฑ๑  
  รวมทั้งอาจารย๑ประจ าสํวนใหญํจบใหมํยังขาดประสบการณ๑ และบางสาขายังขาดคณาจารย๑ที่มีความ 
  เชี่ยวชาญเฉพาะทาง    
   4) การศึกษานอกโรงเรียนขาดครูและบุคลากรที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
   5) การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพที่จะจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และครูสํวนใหญํ 
  ขาดประสบการณ๑ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) มาตรการควบคุมอัตราก าลังภาครัฐ ท าให๎กระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตราครูจากการ 
  เกษียณอายุราชการและเกษียณกํอนก าหนด 
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   2) ผู๎จบครุศาสตร๑อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  ไมํสามารถเป็นครูอาชีวศึกษาได๎เนื่องจากไมํมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท าให๎เกิดปัญหา 
  ขาดแคลนครู อาจารย๑ที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมอยํางตํอเนื่อง 
   3) ไมํสามารถจูงใจคนที่มีความรู๎ ความสามารถมาเป็นครู อาจารย๑ในสถาบันการศึกษาได๎ 
   4) ไมํมีสถาบันผลิตครูใหมํที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาครู คณาจารย๑ประจ าการ 
  อยํางเป็นระบบ รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างความเป็นมืออาชีพ 
  และสํงเสริมสนับสนุนให๎วิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับในสังคม 
   5)  เส๎นทางความก๎าวหน๎า (Career path) ด๎านการวิจัยไมํชัดเจน ไมํจูงใจให๎อาจารย๑ใน 
  สถาบันอุดมศึกษาท าการวิจัยและสร๎างองค๑ความรู๎และนวัตกรรม 

3) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  (1)  ประเด็นปัญหา 
   1) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาใช๎เป็นเครื่องมือชํวยในการเรียนการสอนของครูยัง 
  มีน๎อย 
   2) ทรัพยากรด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมํเพียงพอท าให๎การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพ่ือการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและพัฒนาทักษะในการค๎นคว๎า เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู๎แกํ 
  ตนเองยังท าได๎น๎อย 
   3) สาธารณูปโภคและโครงสร๎างพ้ืนฐานไมํเอ้ือตํอการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ใน 
  การเรียนการสอนอยํางสมบูรณ๑ 
   4) ขาดการเชื่อมโยงเครือขํายเพ่ือการศึกษาที่มีอยูํเพื่อน าไปสูํการเรียนรู๎รํวมกันเชํน  
  Uninet, MOE Net เป็นต๎น 
   5) ขาดการใช๎สื่อสารมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน๑ สื่อหนังสือ ต าราเรียน และอุปกรณ๑ตํางๆ  
  รวมทั้งห๎องสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู๎อยํางพอเพียงและมีคุณภาพ 
   6) ขาดหนํวยงานกลางเพ่ือดูแลและบริหารจัดการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ครูขาดความสามารถและทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะน ามาสร๎างและใช๎ 
  บทเรียนผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ และชํวยในการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   2) ขาดการพัฒนาครู และบุคลากรให๎รู๎จักใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการเรียน 
  การสอน รวมทั้งการแก๎ปัญหาขาดแคลนครู 
   3) ขาด content และ  courseware ส าหรับการท าบทเรียนเพื่อการเรียนรู๎ทางสื่อ 
  อิเล็กทรอนิกส๑ 
   4) มีความแตกตํางในการเข๎าถึงบริการ Internet  ระหวํางพ้ืนที่ในเมือง นอกเมืองขนาด 
  และประเภทโรงเรียน 
   5) ขาดการสนับสนุนอยํางจริงจังและตํอเนื่องจากภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพ่ือการศึกษา รวมทั้งขาดกลไกท่ีจะจูงใจให๎ภาคเอกชนเข๎ามารํวมระดมทรัพยากร 
   6) หนํวยงานที่ด าเนินการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการในลักษณะตํางคนตํางท า  
  เกิดความซ้ าซ๎อน ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเป็นเครือขํายเพ่ือประหยัด ทรัพยากรรํวมกัน 
 
 



19 
 
4) ด้านการจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ความไมํพร๎อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด๎านครู อาคารสถานที่และวัสดุ อุปกรณ๑ 
   2) การจัดการศึกษาปฐมวัยของแตํละหนํวยงานยังขาดความเข๎มแข็ง 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ศูนย๑เด็กปฐมวัยมีจ านวนไมํเพียงพอที่จะให๎บริการในการเตรียมความพร๎อมแกํเด็ก 
  ปฐมวัยได๎อยํางทั่วถึง มีคุณภาพ 
   2) ขาดหนํวยงานที่ท าหน๎าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในสํวนของกระทรวงศึกษาธิการ 
   3) ขาดการประสานและด าเนินการในเชิงบูรณาการรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่ดูแลเด็ก 
  ปฐมวัยอยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งระหวํางหนํวยงานภาครัฐด๎วยกันและกับภาคเอกชนทั้งในระดับ 
  นโยบายและระดับปฏิบัติ 
 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ขาดความเชื่อมโยงระหวํางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับ 
 การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกตํางกัน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดการประสานความรํวมมือเป็นเครือขํายระหวํางสถานศึกษาเพ่ือรํวมกันพัฒนา 
 คุณภาพการศึกษา รวมทั้งความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาตํางระดับ/สังกัด และกับชุมชนท๎องถิ่น อปท.  
 และภาคเอกชน 
   2) โรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งใน 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3) ปัจจัยด๎านการเมืองการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต๎องปรับเปลี่ยน 
 ตามนโยบายของรัฐมนตรีที่เข๎ามาบริหารซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบํอยครั้ง สํงผลให๎การด าเนินงานขาด 
 ความตํอเนื่องและผลักดันอยํางจริงจัง นโยบายที่ดีหลายเรื่องไมํสามารถน าไปสูํการปฏิบัติและบังเกิดผล 
 เป็นรูปธรรมได๎ หลายเรื่องต๎องใช๎เวลานานกวําจะประสบผลส าเร็จ และหลายเรื่องต๎องหยุดชะงักลงไมํ 
 สามารถสานตํอได๎ 
 4.3 การอาชีวศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) การจัดอาชีวศึกษาไมํเน๎นการฝึกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพ และไมเํชื่อมโยงกับ 
  สถานประกอบการเทําที่ควร ท าให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะไมํสอดคล๎องกับความต๎องการ 
  ของตลาดแรงงาน 
   2) ขาดการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมเปูาหมายตํางๆ  
  รวมทั้งเชื่อมโยงกับการท างาน 
   3) ขาดความเชื่อมโยงการจัดอาชีวศึกษากับการศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา  
  ไมํสามารถดึงดูด จูงใจผู๎เรียนให๎สนใจเรียนอาชีวศึกษาได๎มากเทําที่ควร 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะและกลไกการเรียนรู๎/การจัดการเรียน 
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  การสอนรํวมกับสถานประกอบการอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
   2) ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการประชาสัมพันธ๑เพื่อสร๎างความเข๎าใจ 
  ในอาชีพ เส๎นทางความก๎าวหน๎าในอาชีพ รายได๎ คําตอนแทน 
 4.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สถาบันอุดมศึกษามุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนเชิงพาณิชย๑ เน๎นการผลิตบัณฑิต 
  เชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นอุดมศึกษาเพ่ือมวลชน (mass) ในขณะที่กลไกการควบคุมคุณภาพ 
  ไมํเข๎มแข็ง 
   2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาดการเน๎นฝึกภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยงกับ 
  การท างาน ท าให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะที่ส าคัญบางประการที่ผู๎ใช๎ต๎องการ 
   3) การผลิตก าลังคนยังไมํสามารถตอบสนองความต๎องการ โดยเฉพาะในสาขาที่ ขาดแคลน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การบริหารจัดการและภาวะผู๎น า ระบบการบริหารจัดการที่อยูํภายใต๎ระบบราชการ  
  ท าให๎ขาดความอิสระ คลํองตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบการพัฒนาผู๎บริหารและ 
  คณาจารย๑อยํางตํอเนื่อง สํงผลกระทบตํอการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
   2) ขาดระบบและกลไกสํงเสริมการวิจัยและสร๎างองค๑ความรู๎ นวัตกรรมและการวิจัยขาด 
  ระบบการสร๎างความเข๎มแข็งด๎านการผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งระบบความเชื่อมโยงระหวํางอุดมศึกษา 
  และภาคการผลิต 
   3) การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย๑ จัดอุดมศึกษาในลักษณะเป็น mass ที่ไมํมีการควบคุม 
  คุณภาพ โดยไมํค านึกถึงภาวการณ๑ท างานของบัณฑิตที่จะกํอให๎เกิดมูลคําเพ่ิมตํอสังคมในอนาคต 
  เป็นการผลิตที่เน๎นปริมาณมากกวําคุณภาพ 
   4) การจัดสรรงบประมาณยังไมํสะท๎องคุณภาพการศึกษา และยังมิได๎ใช๎เป็นกลไกก ากับ 
  เชิงนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 
 4.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ความไมํคลํองตัวในการบริหารจัดการและการน านโยบายไปสูํการปฏิบัติของหนํวยงาน 
  สถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือขําย 
   2) ขาดการประสานความรํวมมือและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มีเอกภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดแคลนบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   2) ขาดสื่อและวัสดุอุปกรณ๑สํงเสริมการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพหลากหลายตรงกับความต๎องการ 
  ของผู๎เรียนเฉพาะกลุํม เชํน คนพิการ ผู๎สูงอายุและกลุํมชาติพันธุ๑ 
   3) การมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายยังไมํกว๎างขวางและเข๎มแข็งเพียงพอ 
   4) ขาดความคลํองตัวในการบริหารจัดการ การประสานความรํวมมือ และการควบคุม 
  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความเป็นเอกภาพ 
   5) ขาดความคลํองตัวในการบริหารจัดการ การประสานความรํวมมือ และการควบคุม 
  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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5) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานขาดอิสระและความคลํองตัวในการบริหารจัดการให๎เป็นไป 
  อยํางมีประสิทธิภาพ  
   2) มีปัญหาความพร๎อมและเข๎มแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสนับสนุนสํงเสริม 
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   3) การจัดอาชีวศึกษายังขาดความอิสระ คลํองตัวและความเข๎มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ 
   4) การอุดมศึกษาไมํสามารถพัฒนาสูํความเป็นเลิศในการด าเนินภารกิจทั้ง 4 ด๎าน  
  อันได๎แกํ 1) การจัดการเรียนการสอน  2) การวิจัยและสร๎างองค๑ความรู๎  3) การให๎บริการทาง 
  วิชาการ    
   5) การสํงเสริมและอนุรักษ๑ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งยังไมํสามารถสนองตอบ 
  ความต๎องการกลุํมเปูาหมายที่หลากหลายมากขึ้น 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การกระจายอ านาจสูํเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาได๎ด าเนินการแล๎วตามกฎหมาย  
  แตํยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ 
   2) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังมีความเคยชินของหนํวยปฏิบัติในการรับค าสั่งจาก 
  หนํวยงานสํวนกลางบ และหนํวยงานสํวนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/สั่งการให๎หนํวยปฏิบัติ 
  ด าเนินการตามประกอบกับหนํวยปฏิบัติ บุคลากรในพ้ืนที่ และสถานศึกษาไมํคุ๎นเคยในระบบ 
  การบริหารแบบเป็นอิสระด๎วยตนเอง บุคลากรบางสํวนยังไมํมีความม่ันใจในการตัดสินใจทิศทาง 
  ของหนํวยงาน 
   3) ความไมํพร๎อมของระบบเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ 4 ด๎าน สูํสถานศึกษาและเขต 
  พ้ืนที่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4) สถานบันอาชีวศึกษาบางสํวนยังไมํเป็นนิติบุคคลท าให๎ไมํสามารถด าเนินภารกิจ 
  ให๎สนองความต๎องการทั้งของประชาชนและประเทศได๎ 
   5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสํวนใหญํยังบริหารภายใต๎ระบบราชการ แม๎วําจะได๎มี 
  ความพยายามน ามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  แตํการด าเนินงานยังไมํบรรลุผลทั้งหมด 
   6) สภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยยังไมํมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  และรับผิดชอบตํอมหาวิทยาลัยเทําที่ควร 

6) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) การสํงเสริมและสนับสนุนให๎ภาคเอกชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค๑กร ชุมชน  
  สถานประกอบการ องค๑กรวิชาชีพ ศิษย๑เกํา พํอแมํ ผู๎ปกครอง เข๎ามามีสํวนรํวม ในการจัดการศึกษา 
  และสนับสนุนการจัดการศึกษาและการพัฒนาก าลังคน รวมทั้งรํวมกับ สถานศึกษาในการด าเนิน 
  ภารกิจตํางๆ ยังท าได๎น๎อย 
   2) ขาดกลไกที่จะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเป็นอุปสรรค สํงผลให๎ภาคสํวน ตํางๆ  
  ไมํสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมจัดการศึกษาและแขํงขันด๎านการพัฒนาคุณภาพกับ ภาครัฐได๎มาก 
   3) การมีสํวนรํวมระหวํางหนํวยงานที่ให๎บริการการศึกษาด๎วยกันเองยังมีน๎อย อาทิ  
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  ระหวํางมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ สถาบันอาชีวศึกษากับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  เป็นต๎น ทั้งในการด าเนินภารกิจและการบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ 
   4) ขาดการสนับสนุนให๎ชุมชน ปัจเจก ภาคเอกชน ฯลฯ เข๎ามารํวมจัดการศึกษา และเป็น 
  แหลํงเรียนรู๎ เชํน พิพิธภัณฑ๑ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ฯลฯ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ และการสร๎างความเข๎าใจให๎หนํวยงาน/องค๑กรตํางๆ  
  เห็นความส าคัญของการศึกษาและเข๎ามารํวมจัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษายังท าได๎น๎อย 
   2) นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการแบํงภาระความรับผิดชอบในการจัด 
  การศึกษาระหวํางภาครัฐและเอกชนยังไมํชัดเจน 
   3) ขาดการรณรงค๑ให๎มีสํวนรํวมอยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 

สรุปความคดิเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดแม่ฮอ่งสอน 
    1. สํงเสริมใหน๎ักเรียนหารายได๎ระหวาํงเรียน 
    2. ส ารวจนกัเรียนที่มีความขาดแคลนในด๎านตาํงๆ และหาชอํงทางสนับสนุนให๎นกัเรียนมีความพร๎อมในการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะสนบัสนุนให๎มีครูสอนพิเศษโดยไมํเสียคําใช๎จําย  
    3. ตอ๎งการให๎ภาครัฐสงํเสริมดา๎นทนุการศึกษาให๎นักเรียน โดยเฉพาะเรียนดแีตํยากจน เพื่อให๎นกัเรียนได๎มี
โอกาสเรียนตํอในระดับอดุมศึกษามากขึน้ 
    4. ตอ๎งการให๎มกีารเรํงแก๎ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียน 
    5. ตอ๎งการให๎ผู๎อ านวยการโรงเรียนแตํละแหงํ ดึงชมุชนเขา๎ไปมีสํวนรวํมในการจดัการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
    6. แก๎ปัญหาคุณภาพการศึกษาต่ ากวําเกณฑ๑มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพครูมีกิจกรรมเพื่อกระตุ๎นพัฒนาการ
ของนกัเรียน 
    7. ตอ๎งการให๎มกีารก ากบัดแูล บคุลากรทางการศึกษาให๎ทุํมเทการท างานเพ่ือพัฒนาเดก็อยํางแท๎จรงิ 
    8. ตัง้กองทุนใหเ๎ด็กยมืเรยีนในอัตราดอกเบี้ยต่ าเนื่องจากวําปัจจุบนัไมเํพียงพอตอํความต๎องการศึกษาตํอ
ของนกัเรียน 
    9. อยากให๎สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนทีมุ่ํงเน๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จักท๎องถิ่นของตนเอง และเข๎าใจในบริบท
ทางสังคมที่ตนอาศัยอยู ํ
   10. อยากให๎มกีารสงํเสรมิให๎ทุนนักเรียนได๎เรียนตํอในสายวิทยาศาสตร๑สุขภาพ และกลบัมาท างานในจังหวดั
แมํฮํองสอนและสงํเสรมิการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

(ข๎อมูลจากการประชามติของจังหวัดในระดับอ าเภอ) 
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ส่วนที ่2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน 

 จังหวัดแมํฮํองสอนได๎น ากรอบยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแหํงชาติ พ.ศ. 2558 – 
2564  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี) แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ. 2560 – 
2579) เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนงานงบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร๑ (แนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 29 แผน) จุดเน๎นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร๑ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
การศึกษาของภาค ยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด และการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม (SWOT Analysis) ทาง
การศึกษาของจังหวัด และบริบทตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดแมํฮํองสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 กรอบยุทธศาสตร๑แหํงชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน๑ เปูาหมายและยุทธศาสตร๑ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน๑ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 เป้าหมาย 
         1. ความม่ันคง 
     1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง    
  1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ที่
เข๎มแข็ง เป็นศูนย๑กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสูํการ
บริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล     
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน    
    1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยูํอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย๑สิน    
    1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
   2. ความม่ังคั่ง    
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุํมรายได๎สูง ความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน๑จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากข้ึน   
  2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร๎ างฐานเศรษฐกิ จและสั งคมแหํ งอนาคต และเป็ นจุ ดส าคัญของการเชื่ อมโยงในภู มิ ภาค 
ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิด
สายสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง   
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  2.3 ความสมบูรณ๑ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย๑ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม    
   3. ความย่ังยืน    
    3.1 การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพ่ิมขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมํสร๎างมลภาวะตํอ
สิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน๑    
    3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน๑สํวนรวม    
    3.3 ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑     
 2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให๎บริการของรัฐอยํางทั่วถึง เทําเทียม เป็นธรรม    
   3. เพ่ือลดต๎นทุนให๎ภาคการผลิตและบริการ    
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด๎วยนวัตกรรม   
   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของจังหวัด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    1. ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การสร๎างความมั่นคงให๎กับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร๎อย
ภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  2. ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพศักยภาพคน 
    2.1 ยุทธศาสตร๑ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
    2.2 ยุทธศาสตร๑ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และทั่วถึง 
  2.3 ยุทธศาสตร๑ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค๑ 
 3. ยุทธศาสตร๑ที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม   
     3.1 ยุทธศาสตร๑ที่ 4.1 การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
    4. ยุทธศาสตร๑ที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     4.1 ยุทธศาสตร๑ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขนาดที่เหมาะสม  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช๎เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร๎อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให๎เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให๎เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยําง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ๎มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ๑ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให๎กับทุกคนในสังคมได๎ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท๑  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา”มุํงสร๎างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให๎มีความเป็นคนที่สมบูรณ๑ มีวินัย ใฝุรู๎ มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบตํอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ
อยํางมีคุณภาพ รวมถึงการสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน๑และอยูํกับสิ่ งแวดล๎อมอยํางเกื้อกูล อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูใช๎
ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน๑ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน๑ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน๑ประจ าชาติวํา “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 
ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมา ควบคูํกับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล๎าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์     
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ๑ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคํานิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอํุน ตลอดจนเป็นคนเกํงที่มีทักษะความรู๎
ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการเข๎าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข๎มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ๎
   3. เพ่ือให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้น สร๎างความเข๎มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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5. เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการท างาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ 

7. เพ่ือผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ๑และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร๎างสรรค๑ในด๎านการค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ดังกลําว ได๎ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ๑ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ๑มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน๑ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข๎มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยําง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎ โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสูํเศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู๎ประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข๎มแข็งสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค๑คุณคําสินค๎าและบริการมีระบบการผลิต
และให๎บริการจากฐานรายได๎เดิมที่มีมูลคําเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู๎ชั้นสูง
ใหมํๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให๎บริการสูํภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล๎อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ประกอบด๎วย 10 ยุทธศาสตร๑  ซึ่งเกี่ยวข๎องกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7 ยุทธศาสตร๑ ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให๎ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให๎มีความ สมบูรณ๑ เริ่มตั้งแตํกลุํมเด็กปฐมวัยที่ต๎องพัฒนาให๎มีสุขภาพกายและใจที่ดี  
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู๎ และทักษะชีวิต เพ่ือให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพ ควบคูํกับการพัฒนาคนไทยในทุก
ชํวงวัยให๎เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีตํอสังคมสํวนรวม มีทักษะความรู๎ 
และความสามารถปรับตัวเทําทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข๎มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รํวมกันพัฒนาทุน
มนุษย๑ให๎มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   1. วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให๎คนในสังคมไทยมีคํานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
    1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให๎มีทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
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   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    2.1 เป้าหมายการพัฒนา  
     2.1.1 คนไทยสํวนใหญํมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
     2.1.2 คนในสังคมไทยทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
     2.1.3 คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองอยํางตํอเนื่อง 
    2.2 ตัวช้ีวัด  
     เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
      ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท๎อนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
     เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
      2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
       ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
      2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุํนมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ๑เพ่ิมข้ึน  
       ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมํต่ ากวําเกณฑ๑มาตรฐาน  
       ตัวชี้วัด 3 เด็กร๎อยละ 70 มีคะแนน EQ ไมํต่ ากวําเกณฑ๑มาตรฐาน 
     เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตํละวิชาไมํต่ ากวํา 500  
      ตัวชี้วัด 3.2 การใช๎อินเทอร๑เน็ตเพ่ือการอํานหาความรู๎เพ่ิมขึ้น  
      ตัวชี้วัด 3.3 การอํานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ 85  
      ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ๑และความรู๎เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. 
และ ปวส. เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 20 ตํอปี  
   3. แนวทางการพัฒนา  
    3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
     3.1.2 สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห๎องเรียนที่สอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเรํงสร๎างสภาพแวดล๎อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให๎
ปลอดจากอบายมุขอยํางจริงจัง 
    3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
     3.2.1 สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
     3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุํนให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห๑อยํางเป็นระบบ      
มีความคิด สร๎างสรรค๑ มีทักษะการท างานและการใช๎ชีวิตที่พร๎อมเข๎าสูํตลาดงาน  
      1) ปรับกระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎เด็กมีการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง
สอดคล๎องกับพัฒนาการของสมองแตํละชํวงวัย และเน๎นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี ด๎าน
วิศวกรรมศาสตร๑ ด๎านคณิตศาสตร๑ ด๎านศิลปะ และด๎านภาษาตํางประเทศ 
      2) สนับสนุนให๎เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียนที่ เอ้ือตํอการพัฒนา 
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง อาทิ การอําน การบ าเพ็ญประโยชน๑ทางสังคม การดูแลสุขภาพ 
การท างานรํวมกันเป็นกลุํม การวางแผนชีวิต  
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      3) สร๎างแรงจูงใจให๎เด็กเข๎าสูํการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุํงการ
ฝึก ทักษะอาชีพให๎พร๎อมเข๎าสูํตลาดงาน 
    3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน๎นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู๎แนะน า 
และสามารถกระตุ๎นการเรียนรู๎ของผู๎เรียน สร๎างมาตรการจูงใจให๎ผู๎มีศักยภาพสูงเข๎ามาเป็นครูปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให๎เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู๎เรียน และสร๎างเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอยํางตํอเนื่อง  
     3.3.3 สํงเสริมมาตรการสร๎างแรงจูงใจให๎สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ 
เข๎ารํวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับผู๎ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให๎รํวมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู๎เรียน 
     3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู๎ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส๑และสามารถใช๎งานผํานระบบ
อุปกรณ๑ สื่อสารเคลื่อนที่ให๎คนทุกกลุํมสามารถเข๎าถึงได๎งําย สะดวก ทั่วถึง ไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ และใช๎
มาตรการทางภาษีจูงใจให๎ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอํานและการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและราคาถูก  
     3.3.7 ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค๑และมีชีวิต 
อาทิ พิพิธภัณฑ๑ ห๎องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร๑ โรงเรียนผู๎สูงอายุ รวมทั้งสํงเสริมให๎มีระบบการ
จัดการความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
    3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
     3.7.3 สํงเสริมสถาบันการศึกษาให๎เป็นแหลํงบริการความรู๎ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ 
เข๎าถึงได๎ รวมทั้งสนับสนุนให๎มีการท าวิจัยรํวมกับชุมชนในการแก๎ปัญหาและตอบโจทย๑การพัฒนาในพ้ืนที่ 
 

  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให๎ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให๎ทั่วถึงโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการศึกษาและ สาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดชํองวํางการคุ๎มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานตํอเนื่องจากที่ได๎ ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุํงเน๎นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช๎นโยบายแรงงานที่
สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร๎างรายได๎สูงขึ้น และการสร๎างโอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร๎างอาชีพ รายได๎ และให๎ความชํวยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพ
ส าหรับประชากรกลุํมร๎อยละ 40 รายได๎ต่ าสุด ผู๎ด๎อยโอกาสสตรี และผู๎สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดยํอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค๑กรการเงิน ฐานรากและการเข๎าถึง
เงินทุนเพ่ือสร๎างอาชีพ และการสนับสนุนการเข๎าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต๎น และใน
ขณะเดียวกันก็ต๎องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
   1. วัตถุประสงค์ 
    1.2 เพ่ือให๎คนไทยทุกคนเข๎าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได๎อยํางทั่วถึง 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
     เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
     ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข๎าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เทํากับร๎อยละ 90 โดยไมํมีความแตกตํางระหวํางกลุํมนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
และระหวํางพ้ืนที่  
     ตัวชี้วัด 2.2 สัดสํวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผํานเกณฑ๑
คะแนน ร๎อยละ 50 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และความแตกตํางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวํางพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
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  3. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด๎านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได๎รับขยาย
การคุ๎มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได๎ โดย   
     3.1.1  ขยายโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให๎แกํเด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาส
ทางการศึกษาอยํางตํอเนื่องโดยไมํถูกจ๎ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพรํางกายการดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่หํางไกลที่ครอบคลุมตั้งแตํการสร๎างรายได๎ของครัวเรือน การสนับสนุนคําเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให๎เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให๎ทุนการศึกษาตํอระดับสูง เพ่ือปูองกันไมํให๎เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
    3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 
     3.2.1 สํงเสริมให๎มีการกระจายการบริการด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพให๎มีความเทํา
เทียมกัน มากขึ้นระหวํางพ้ืนที่ โดย 1) ก าหนดมาตรการสร๎างแรงจูงใจให๎บุคลากรครูมีการกระจายตัวอยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตั วเงินและไมํใชํตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ๎านพักครู เส๎นทาง 
ความก๎าวหน๎าทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร๎างระบบความรับผิดชอบ Accountability) 
ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการ
จัดการศึกษาทางไกลโดยใช๎โครงขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชํวยเหลือโรงเรียนที่อยูํหํางไกลและ
ขาดแคลนครูผู๎สอน  
     3.2.4 สํงเสริมให๎ประชากรกลุํมตํางๆ โดยเฉพาะกลุํมเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎พิการ 
ผู๎สูงอายุ และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม สามารถเข๎าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได๎อยํางเทําเทียม พร๎อม
ทั้ง สํงเสริมบทบาทของกลุํมข๎างต๎นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท๎องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
    3.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็ง การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มี
สิทธิในการ จัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชม  
     3.3.2 สํงเสริมให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการวิจัย และการถํายทอด
องค๑ความรู๎ในชุมชนเพ่ือน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่และการตํอยอดองค๑ความรู๎ ไปสูํเชิงพาณิชย๑ รวมทั้ง
สํงเสริม การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร๎างการจัดการความรู๎ในชุมชน  
     3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสํงเสริมการประกอบอาชีพของผู๎ประกอบการ
ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน การสํงเสริมการเชื่อมตํอระหวํางเครือขํายอุตสาหกรรม 
(Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร๎างความรํวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน           
การรํวมกันพัฒนาความรู๎ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในทางปฏิบัติเพ่ือสร๎างศักยภาพให๎กับชุมชน
ในการประกอบ ธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสํงเสริมการทํองเที่ยว
ท๎องถิ่นและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ในชุมชนที่มีแหลํงทํองเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท๎า
ทายที่ต๎องเรํงด าเนินการในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได๎แกํ การสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล๎อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เรํงแก๎ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล๎อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
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บริหารจัดการที่โปรํงใสเป็นธรรม สํงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเป็นวงกว๎างมากขึ้น 
ต๎องเรํงเตรียมความพร๎อมในลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   1. วัตถุประสงค์ 
    1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม และลดมลพิษให๎มีคุณภาพดีข้ึน 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให๎ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหลํงน้ าส าคัญของประเทศ และแก๎ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

  ตัวชี้วัด 3.1 สัดสํวนของขยะมูลฝอยชุมชนได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎องและน าไปใช๎
ประโยชน๑ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 สัดสํวนของเสียอันตรายชุมชนที่ได๎รับการก าจัดอยํางถูกต๎องไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 30และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข๎าสูํระบบการจัดการที่ถูกต๎อง 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.3 แก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ

น้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร๎างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมหรือเมือง     สี
เขียวเพื่อสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมท่ีดีให๎กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

   3.3.1 เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะตกค๎างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช๎มาตรการทางเศรษฐศาสตร๑เพ่ือให๎เกิดการ
ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร๎างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยํางยั่งยืน  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง
และยั่งยืน ให๎ความส าคัญตํอการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด๎านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติของผู๎มีความเห็นตํางทางความคิดและ
อุดมการณ๑บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุขและการเตรียม การ
รับมือกับภัยคุกคามข๎ามชาติซึ่งจะสํงผลกระทบอยํางมีนัยยะส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะ 20 ปีข๎างหน๎า 

 1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย๑และเสริมสร๎างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง

ปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
  1.2 เพ่ือสร๎างความพร๎อมและผนึกก าลังของทุกภาคสํวน ให๎มีขีดความสามารถในการ

บริหาร จัดการด๎านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก๎ไขสถานการณ๑ที่เกิดจากภัยคุกคาม    ทั้ง
ภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

  1.3 เพ่ือเสริมสร๎างความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน๑ของชาติ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
   เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
    ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย๑เพ่ิมขึ้น 
    ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข๎องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมขึ้น 
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   เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

    ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันแก๎ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
   เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
    ตัวชี้วัด 3.2 รายได๎ครัวเรือนเฉลี่ยตํอคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต๎เพ่ิมข้ึน 
   เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่ม

ประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ ไป
กับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  

    ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข๎องกับยาเสพติดลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก       

ของชาติ  
   3.1.1 สร๎างจิตส านึกของคนในชาติให๎มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย๑ โดยปลูกฝังและสร๎างความตระหนักถึงความส าคัญ พร๎อมทั้งก าหนดมาตรการ   เพ่ือ
ปูองกันการกระท าท่ีมีแนวโน๎มที่จะสํงผลกระทบตํอสถาบันหลักของชาติ  

   3.1.2 เสริมสร๎างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังคํานิยมและเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจของการอยูํรํวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตําง      
ทางความคิดและอุดมการณ๑ทางการเมือง ภายใต๎สิทธิและหน๎าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความ
มั่นคงและผลประโยชน๑ของชาติอยํางแท๎จริง  

   3.1.3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหาความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกตํางทางอัตลักษณ๑และ
ชาติพันธุ๑ เพ่ือขจัดความขัดแย๎ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” พร๎อมทั้งสร๎างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

  3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

   3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช๎กรอบความรํวมมือระหวํางประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน๑ของไทย ตลอดจนเสริมสร๎างขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศและรํวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด๎านความมั่นคงระหวําง
ประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การกํอการร๎าย การโยกย๎ายถิ่นฐาน การลักลอบเข๎าเมือง การค๎ามนุษย๑ ความ
มั่นคงด๎าน ไซเบอร๑ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดตํอร๎ายแรง โรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ๑ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

5. ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ             
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นชํวงเวลาส าคัญที่ต๎องเรํงปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยําง
จริงจัง เพื่อให๎เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะชํวยสํงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด๎านให๎ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เปูาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให๎โปรํงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรม และ
ประชาชนมีสํวนรํวม มีการกระจายอ านาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค 
และท๎องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให๎บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 
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 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให๎ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได๎มาตรฐานสากล 
  1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให๎สามารถอานวยความสะดวก

ด๎วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแกํประชาชน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที ่3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู๎การทุจริตสูงกวําร๎อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
 3. แนวทางการพัฒนา  
  3.1 ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความ

โปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความค๎ุมคํา  
   3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน๎าที่ของราชการบริหารสํวนกลาง  สํวนภูมิภาค 

และท๎องถิ่นให๎ชัดเจนและไมํซ้ าซ๎อน   
  3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3.5.1 ปลูกฝังให๎คนไทยไมํโกง 
    1) สํงเสริม สนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนมุํงสร๎างจิตสานึกในการรักษาประโยชน๑

สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับทุกกลุํมใน
สังคม ผํานกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือขํายทางสังคม ควบคูํกับการ
ปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย๑สุจริต คํานิยมที่ถูกต๎อง สร๎างความตระหนักถึงภัยร๎ายแรงของการทุจริตและการรู๎เทํา
ทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู๎กระทาผิดหรือ ผู๎กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    2) พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาให๎เจ๎าหน๎าที่ของรัฐและผู๎ด ารง
ต าแหนํงทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยํางเครํงครัด โดยการรณรงค๑
ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีสํวนรํวมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข๎าราชการและ
ผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมืองในการใช๎ต าแหนํงหน๎าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู๎ไมํปฏิบัติ
ตามหรือฝุาฝืนประมวลจริยธรรมตามความร๎ายแรงแหํงการกระทาอยํางจริงจัง 

    7) พัฒนาสร๎างเครือขํายและคุ๎มครองการแจ๎งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในกลุํมประชาชน 

   3.5.2 ปูองกันการทุจริต 
    3) เรํงรัดหนํวยงานภาครัฐให๎มีการดาเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกัน และ

แก๎ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอยํางเครํงครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการปูองกัน และ
แก๎ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนํวยงานของรัฐอยํางตํอเนื่อง 

    4) เสริมสร๎างศักยภาพและความเข๎มแข็งให๎แกํศูนย๑ปฏิบัติการตํอต๎านการทุจริตให๎
สามารถเป็นหนํวยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
บูรณาการการท างานรํวมกันอยํางมีกลยุทธ๑ 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุํงเน๎นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให๎บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและ
สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุํมในสังคม สนับสนุนให๎เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยําง
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เป็นระบบ โดยมีโครงขํายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตําง ๆ การ
พั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการและการก ากั บดู แล ให๎ สอดคล๎ องกั บมาตรฐานสากล เ พ่ื อ เ พ่ิ ม 
ประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร๎างความเป็นธรรมในการเข๎าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ๎ มครองผู๎บริโภค  
การพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องเพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศ และการพัฒนาผู๎ประกอบการใน
สาขาโลจิสติกส๑และหนํวยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในตํางประเทศ 

 1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให๎บริการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานดิจิทัลอยําง

ทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และสํงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหมํ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา
ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร๑ให๎มีความมั่นคง และค๎ุมครองสิทธิสํวนบุคคลให๎แกํผู๎ใช๎บริการ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบ
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคาม
ทางออนไลน์ 

  ตัวชี้วัด 5.2 จ านวนหมูํบ๎านที่มีอินเทอร๑เน็ตความเร็วสูงเข๎าถึง เพ่ิมขึ้นจากร๎อยละ 30 
เป็นมากกวําร๎อยละ 85 ในปี 2564 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
   3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด๎านโครงสร๎าง

พ้ืนฐาน โดยสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให๎บริการเข๎าสูํมาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรในระบบ
ขนสํงให๎มีความรู๎ความสามารถในองค๑ความรู๎และเทคโนโลยีสมัยใหมํ และสามารถปรับตัวให๎ทันตํอ  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน
จะต๎องวางแผนพัฒนาก าลังคนรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและสถาบันการศึกษาที่ได๎มาตรฐานสากล  ด๎าน
การบิน พร๎อมทั้งก าหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ๑การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
ตําง ๆ ให๎สอดคล๎องตามข๎อก าหนดขององค๑การการบินพลเรือนระหวํางประเทศองค๑กรความรํวมมือด๎านการบิน
ในกลุํมสหภาพยุโรป ส านักงานบริหารการบินแหํงชาติสหรัฐอเมริกา และส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุุน 

  3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด๎านโลจิสติกส๑ให๎สอดคล๎อง

กับความต๎องการของภาคธุรกิจ โดยเน๎นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหนํวยงานภาครัฐรํวมด าเนินการกับ ภาคเอกชนใน
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส๑ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือ
เทคนิคเฉพาะด๎าน และสํงเสริมความรํวมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน เพ่ือให๎ก าลังคนด๎านโลจิ
สติกส๑มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล๎องกับความต๎องการภาคธุรกิจ 

  3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   3.5.3 สํงเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

อวกาศของไทย โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาให๎มีความรู๎ความสามารถ
รองรับตํอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล๎องกับความต๎องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
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7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให๎ความส าคัญ
กับการใช๎องค๑ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร๎างสรรค๑อยํางเข๎มข๎นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให๎ความส าคัญกับการ
พัฒนาสภาวะแวดล๎อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วิจัย โครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือชํวยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให๎ก๎าวสูํเปูาหมายดังกลําว 

 1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งและยกระดับความสามารถด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี

ขั้นก๎าวหน๎า ให๎สนับสนุนการสร๎างมูลคําของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   ตัวชี้วัด 1.3 สัดสํวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร๑และ

เปูาหมายของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร๎าง/สะสมองค๑ความรู๎: ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน 

   ตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนตํอประชากร 10,000 คน 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูํการใช๎ประโยชน๑ในเชิงพาณิชย๑

และเชิงสังคม  
    3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า     

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
เพ่ือผู๎พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู๎สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย๑ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก การด าเนินงานอยําง
เป็นเครือขํายระหวํางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชนหรือชุมชน 

  3.2 พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   3.2.1 ด๎านบุคลากรวิจัย  
    1) เรํงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ 

สอดคล๎องกับความต๎องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร๑ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร๑ (Engineer E) และคณิตศาสตร๑ (Mathematics : M) 2) เรํงสร๎างนักวิจัยมืออาชีพ 3) พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให๎มีทั้งความรู๎และความเข๎าใจในเทคโนโลยี  

 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 
  นโยบายความมั่นคงแหํงชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด๎านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบํงเป็น 2 สํวน คือ สํวนที่ 1 นโยบายเสริมสร๎างความมั่นคงที่เป็นแกํนหลักของชาติและสํวนที่ 
2 นโยบายความมั่นคงแหํงชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได๎ค านึงถึงคํานิยมหลัก
ของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อยํางตํอเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข๎ามพรมแดน พร๎อมเผชิญวิกฤติการณ๑ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ๑กับนานาประเทศอยํางมีดุลยภาพ”  
   นโยบายความม่ันคงทีเ่กี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี ดังนี้  
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    สํวนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงที่เป็นแกํนหลักของชาติ (ศธ. เป็นหนํวยหลัก) 
เกี่ยวข๎องใน 3 นโยบาย  
     1. นโยบายที่ 1 เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑  
     2. นโยบายที่ 2 สร๎างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท๑ในชาติ 2.4) 
สํงเสริมให๎ประชาชนเกิดความรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของชาติ อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจ    ในความ
เป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข๎มแข็ง  
     3. นโยบายที่ 3 ปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 3.3) เสริมสร๎าง
สันติสุขและการพัฒนาอยํางยั่งยืนโดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนเป็นพลังในการเข๎าถึงประชาชน  
 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
  นายกรัฐมนตรีได๎แถลงนโยบายรัฐบาลตํอสภานิติบัญญัติแหํงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได๎
ก าหนดนโยบายไว๎ 11 ด๎าน เพื่อให๎สอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 มาตรา 19 ที่ระบุให๎รัฐบาลมีหน๎าที่ในการบริหารราชการแผํนดิน ด าเนินการให๎มีการปฏิรูปด๎านตําง ๆ และ
สํงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท๑ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้    
   นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย๑เป็น
องค๑ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน๎าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว๎ด๎วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย๑และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่สถานศึกษา ตลอดจนหนํวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู๎เข๎าใจ
หลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกลําวมาประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรํงขยายผล
ตามโครงการและแบบอยํางที่ทรงวางรากฐานไว๎ให๎แพรํหลาย  
   นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยน ายุทธศาสตร๑เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา มาใช๎ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี สํงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู๎มีความคิดเห็นตํางจากรัฐ สร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมํเลือกปฏิบัติ ควบคูํกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกํอความรุนแรงแทรกซ๎อนเพ่ือซ้ าเติม
ปัญหาไมํวําจากผู๎มีอิทธิพลในท๎องถิ่นหรือเจ๎าหน๎าที่ฝุายบ๎านเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ๑กับตํางประเทศ และ
องค๑การระหวํางประเทศท่ีอาจชํวยคลี่คลายปัญหาได๎ รวมทั้ง เสริมสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับนานาประเทศ เชํน 
การคุ๎มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน๑ของคนไทยในตํางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค๎า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ และการเปิดโลกทัศน๑ให๎มีลักษณะสากล เป็นต๎น   
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมือง และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด๎าน ได๎แกํ การบริหารจัดการชายแดน การสร๎างความมั่นคงทางทะเล 
การแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมข๎ามชาติ การสร๎างความไว๎วางใจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน และการเสริมสร๎าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรํวมกันของอาเซียน โดยเน๎นความรํวมมือเพ่ือปูองกัน แก๎ไขข๎อพิพาทตํางๆ 
และการแก๎ไขปัญหาเส๎นเขตแดนโดยใช๎กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขต
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เศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช๎ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให๎ปัญหายาเสพติด การค๎า
อาวุธ การค๎ามนุษย๑ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การกํอการร๎ายสากลและอาชญากรรมข๎ามชาติเป็นปัญหา
เฉพาะหน๎าที่ต๎องได๎รับการปูองกันและแก๎ไขโดยการบังคับใช๎กฎหมาย     ที่เข๎มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่
เชื่อมโยงตํอเนื่องให๎เบ็ดเสร็จ เชํน ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข๎าเมือง การจัด
ระเบียบแรงงานตํางด๎าว เป็นต๎น 
    2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร๑
เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนามาใช๎ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สํงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู๎มี   ความ
คิดเห็นตํางจากรัฐ สร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมํ
เลือกปฏิบัติ ควบคูํกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกํอความรุนแรงแทรกซ๎อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไมํวําจากผู๎มีอิทธิพลในท๎องถิ่นหรือ
เจ๎าหน๎าที่ ฝุายบ๎านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ๑กับตํางประเทศ และองค๑การระหวํางประเทศที่อาจชํวย
คลี่คลายปัญหาได ๎
 
 นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให๎ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร๎อมกัน เพ่ือสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎ พัฒนาตนได๎    เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได๎โดยมีความใฝุรู๎และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร๎างเสริม
คุณภาพการเรียนรู๎ โดยเน๎นการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให๎เป็น
ที่ต๎องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการ
ระบบการกู๎ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแกํผู๎ยากจนหรือด๎อยโอกาส จั ดระบบการ
สนับสนุนให๎เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน     โดย
จะพิจารณาจัดให๎มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง   
  นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรํวมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู๎ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสูํสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         ตามศักยภาพ
และความพร๎อม โดยให๎สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได๎อยํางอิสระและคลํองตัวขึ้น   
  นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให๎มีความรู๎
และทักษะใหมํที่สามารถประกอบอาชีพได๎หลากหลายตามแนวโน๎มการจ๎างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู๎และหลักสูตรให๎เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู๎และคุณธรรมเข๎าด๎วยกันเพ่ือให๎เอ้ือตํอการพัฒนา 
ผู๎เรียนทั้งในด๎านความรู๎ ทักษะ การใฝุเรียนรู๎ การแก๎ปัญหา การรับฟังความเห็นผู๎อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน๎นความรํวมมือระหวํางผู๎เกี่ยวข๎องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เน๎นครูผู๎สอนให๎มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช๎ ในการเรียน
การสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือชํวยครูหรือเพ่ือการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เชํน การเรียนทางไกล การเรียน โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ เป็นต๎น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท๎อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นส าคัญ   
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  นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   นโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให๎
เริ่มขับเคลื่อนได๎อยํางจริงจังซึ่งจะท าให๎ทุกภาคเศรษฐกิจก๎าวหน๎าไปได๎ทันโลกและสามารถแขํงขันในโลก
สมัยใหมํได๎ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค๎าผลิตภัณฑ๑ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ๑ฮาร๑ดแวร๑ ผลิตภัณฑ๑
ซอฟต๑แวร๑ อุปกรณ๑สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ๑โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช๎ดิจิทัลรองรับการให๎บริการของภาค
ธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆโดยเฉพาะอยํางยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช๎ดิจิทัลรองรับการ
ผลิตสินค๎าอุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนํวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงให๎ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให๎มีคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อยํางจริงจัง 
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
   นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมํมีทักษะ โดยการเรํงรัดและขยายผลการใช๎ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ให๎เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 
กลุํมที่มีข๎อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคูํไปกับการวางแผนด๎านการผลิตให๎เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานใน
กลุํมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎น การสํงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช๎ในการประเมินคําจ๎างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
   นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยสํงเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหวํางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร๑ และคณิตศาสตร๑ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาด
แคลน การเชื่อมโยงระหวํางการเรียนรู๎กับการท างาน การให๎บุคลากรด๎านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างาน
ในภาคเอกชน และการให๎อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอมมีชํองทางได๎เทคโนโลยี        โดยความ
รํวมมือจากหนํวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
   นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต 
และบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎แกํประชาชน โดยให๎ความส าคัญในการเรํงรัดแก๎ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นล าดับแรก สํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุดเรํงก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช๎ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให๎ด าเนินการ สํวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให๎ทิ้งในบํอขยะอุตสาหกรรมที่สร๎างขึ้นอยํางถูกต๎องตามมาตรฐานและให๎
แยกเป็นสัดสํวนจากบํอขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส๑ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบ
ก ากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไมํให๎มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่
เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให๎ความส าคัญในการจัดการอยํางครบวงจร และใช๎มาตรการทางกฎหมาย
และการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเด็ดขาด   
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
   นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข๎าราชการและความซื่อสัตย๑สุจริต ควบคูํกับการบริหารจัดการภาครัฐ
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ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐทุกระดับอยําง
เครํงครัด ยกเลิก หรือแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆ ที่ไมํจ าเป็น สร๎างภาระแกํประชาชนเกินควร หรือเปิด
ชํองโอกาสการทุจริต เชํน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ๎าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืด
ยาวใช๎เวลานาน ซ้ าซ๎อน และเสียคําใช๎จํายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
 วิสัยทัศน์  “คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข 
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 พันธกิจ 
 1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข๎าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต สร๎างความเสมอภาคด๎านการศึกษาแกํผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล๎องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให๎เป็นผู๎มีความรู๎ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
 3) สร๎างความมั่นคงแกํประเทศชาติ โดยสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และสังคมคุณธรรม 
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูํรํวมกันอยํางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทย เพ่ือการก๎าวข๎ามกับดักประเทศรายได๎
ปานกลาง สูํการเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด๎วยการเพ่ิมผลิตภาพของก าลังแรงงาน 
(productivity) ให๎มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต๎ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร๑ชาติ 
 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคีและรํวมมือผนึก
ก าลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพ่ือน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) 
 แผนการศึกษาแหํงชาติมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  
(3Rs 8Cs) ประกอบด๎วย ทักษะและคุณลักษณะตํอไปนี้ 
 • 3Rs ได๎แกํ การอํานออก (Reading) การเขียนได๎ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) 
 • 8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด๎านความเข๎าใจตําง
วัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน๑ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด๎านความรํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ
ผู๎น า (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู๎เทําทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะด๎านคอมพิวเตอร๑ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู๎ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion) 
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 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
แผนการศึกษาแหํงชาติ ได๎ก าหนดเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว๎ 5 ด๎าน ประกอบด๎วย 
 1) ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยํางทั่วถึง (Access) 
  • เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
  • ประชากรทุกคนมีโอกาสได๎รับบริการทางการศึกษาตั้งแตํปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทําที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  • ประชากรที่อยูํในก าลังแรงงานได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะท่ี
ตอบสนองความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  • ประชากรสูงวัยได๎เรียนรู๎ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู๎ความสามารถ และทักษะเพ่ือการท างานหรือการมี
ชีวิตหลังวัยท างานอยํางมีคุณคําและเป็นสุข 
 2) ผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางเสมอภาคและเทําเทียม (Equity) ผู๎เรียนทุก
กลุํมเปูาหมาย ทั้งกลุํมปกติ ผู๎มีความสามารถพิเศษ ผู๎มีความบกพรํองด๎านตําง ๆ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มีภูมิหลัง
ทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตํางกันได๎รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอยํางเสมอภาคและเทําเทียม 
 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 
(Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู๎ 
ความสามารถ และสมรรถนะของแตํละบุคคลให๎ไปได๎ไกลที่สุดเทําที่ศักยภาพและความสามารถของแตํละบุคคลพึงมี 
ภายใต๎ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู๎ สังคมแหํงปัญญา และการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ที่ประชาชน
สามารถเรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู๎เรียนอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
การลงทุนทางการศึกษาที่คุ๎มคําและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) หนํวยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแหํง
สามารถบริหารและจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ ด๎วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให๎มีระบบการจัดสรร
และใช๎ทรัพยากรทางการศึกษาที่กํอประโยชน๑สูงสุดในการพัฒนาผู๎เรียนแตํละคนให๎บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถ
ของตน และสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร๎อมเข๎ามามีสํวนรํวมในการระดมทุนและ
รํวมรับภาระคําใช๎จํายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค๑กรตําง ๆ ในสังคม และผู๎เรียน ผําน
มาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 
 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy)ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร๑ประเทศไทย 4.0 ที่จะน าประเทศไทย
ก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลางสูํการเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการศึกษาที่สร๎างความมั่นคงในชีวิตของ
ประชาชน สังคมและประเทศชาติ และการสร๎างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์  
 เพ่ือให๎แผนการศึกษาแหํงชาติบรรลุผลตามวิสัยทัศน๑และเปูาหมายการจัดการศึกษา จึงได๎ก าหนด
ยุทธศาสตร๑ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ภายใต๎ 6 ยุทธศาสตร๑หลักประกอบด๎วย 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ 
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 ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การ
สร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 องค๑การสหประชาชาติจึงได๎ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนา
เป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ให๎มีความเชื่อมโยงกัน  เรียกวําเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช๎เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแตํเดือนกันยายน ปี 
2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด๎วย 17 เปูาหมายคือ 
 เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 
          เปูาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปูาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีข้ึน และสํงเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน 
           เปูาหมายที่ 3 ท าให๎แนํใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และสํงเสริมความเป็นอยูํที่ดีของทุกคน
ในทุกชํวงอายุ 
           เปูาหมายที่ 4 ท าให๎แนํใจถึงการได๎รับการศึกษาที่ได๎คุณภาพอยํางเทําเทียมและท่ัวถึง และสํงเสริม
โอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิตแกํทุกคน 
           เปูาหมายที่ 5 บรรลุถึงความเทําเทียมทางเพศ และเสริมสร๎างพลังให๎แกํสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
           เปูาหมายที่ 6 ท าให๎แนํใจวําเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได๎รับการจัดการอยํางยั่งยืน และมีสภาพ
พร๎อมใช๎ส าหรับทุกคน 
           เปูาหมายที่ 7 ท าให๎แนํใจวําทุกคนสามารถเข๎าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได๎ ตามก าลังซื้อของตน 
           เปูาหมายที่ 8 สํงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให๎เป็นไปอยํางยั่งยืน สํงเสริม
ศักยภาพการมีงานท าและการจ๎างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคําส าหรับทุกคน 
           เปูาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง สํงเสริมการปรับตัวให๎เป็น
อุตสาหกรรมอยํางยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
           เปูาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหวํางประเทศ 
           เปูาหมายที่ 11 ท าให๎เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
           เปูาหมายที่ 12 ท าให๎แนํใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
           เปูาหมายที่ 13 ด าเนินการอยํางเรํงดํวนเพ่ือตํอสู๎กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
           เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให๎เป็นไปอยํางยั่งยืน 
           เปูาหมายที่ 15 พิทักษ๑ บูรณะ และสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการ
ปุาไม๎อยํางยั่งยืน ตํอสู๎กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
           เปูาหมายที่ 16 สํงเสริมให๎สังคมมีความเป็นปกติสุข ไมํแบํงแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข๎าถึงความ
ยุติธรรมโดยถ๎วนหน๎า และสร๎างให๎เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสํวนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 
           เปูาหมายที่ 17 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งในวิธีการปฏิบัติให๎เกิดผล และสร๎างพลังแหํงการเป็น
หุ๎นสํวนความรํวมมือระดับสากลตํอการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (แนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 29 แผน)  
 1. การสร๎างความปรองดองและสมานฉันท๑ 
 2. การขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 3. การจัดการปัญหาแรงงานตํางด๎าวและการค๎ามนุษย๑ 
 4. การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด 
 5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
 6. การสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
 7. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 8. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ 
 9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 10. การวิจัยและนวัตกรรม 
 11. การสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวและบริการ 
 12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสูํไทยแลนด๑ 4.0 
 14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 15. การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย 
 16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข๎มแข็ง 
 18. การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
 19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
 20. การสร๎างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุ 
 21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม 
 22. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 24. การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 25. การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 26. การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
 27. การสํงเสริมการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 28. การสํงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ 
 29. แผนบูรณาการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ด๎วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร๑ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าแตํงตั้งให๎นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการและหมํอมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ในวันที่  20 
ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีชํวยวําการ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองทําน พลเอก สุรเชษฐ๑ ชัยวงศ๑ และหมํอมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ได๎มอบนโยบายและ
จุดเน๎นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ  
 6.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานแ ละพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด๎านการศึกษาให๎เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค๑ทํานถือเป็น
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแกํหนํวยงานในสังกัด ดังนี้ 
  1) พระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพ
ยวรางกูร มีใจความส าคัญวํา (1) “การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียนใน 2 ด๎าน คือ สํงเสริมให๎นักเรียน
มีทัศนคติที่ถูกต๎อง (2) การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข๎มแข็ง อาทิ การสร๎างบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 
  2) สืบสานพระราชปณิธานด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตําง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
   (1) นักเรียน 
 “ครูต๎องสอนให๎เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เชํน คนเรียนเกํงชํวยติวเพ่ือนที่เรียนล๎าหลัง มิใชํสอนให๎เด็กคิดแตํ
จะแขํงขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให๎คนเกํงได๎ล าดับดี ๆ เชํน สอบได๎ที่หนึ่งของชั้นแตํต๎องให๎เด็กแขํงขันกับ
ตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
 “ครูไมํจ าเป็นต๎องมีความรู๎ทางเทคโนโลยีมาก แตํต๎องมุํงปลูกฝังความดีให๎นักเรียน ชั้นต๎น ต๎อง
อบรมบํมนิสัยให๎เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต๎องท าเชํนกัน” (6 มิ.ย.2555) 
 “เราต๎องฝึกหัดให๎นักเรียนรู๎จักท างานรํวมกันเป็นกลุํมเป็นหมูํคณะมากข้ึน จะได๎มีความสามัคคี 
รู๎จักดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํความรู๎และประสบการณ๑แกํกัน” (5 ก.ค.2555) 
 “ท าเป็นตัวอยํางให๎นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
   (2) คร ู
 “เรื่องครูมีความส าคัญไมํน๎อยกวํานักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จ านวนไมํพอ และครูย๎าย
บํอย ดังนั้น กํอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต๎องพัฒนาครูกํอน ให๎พร๎อมที่จะสอนเด็กให๎ได๎ผลตามที่ต๎องการ จึง
จะต๎องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต๎องตั้งฐานะในสังคมของครูให๎เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช๎ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให๎ทุนและอบรม กลําวคือ ต๎องมีความรู๎ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะ
สอน ต๎องอบรมวิธีการสอนให๎มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท๎จริง คือ   มีความรักความ เมตตาตํอเด็ก ควร
เป็นครูท๎องที่เพ่ือจะได๎มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดของตน   ไมํคิดย๎ายไปย๎ายมา” (11 มิ.ย.2555) 
 “ต๎องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต๎องเรียนใหมํ ต๎องปฏิวัติครูอยํางจริงจัง”    (6 มิ.ย.2555) 
 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุํงเขียนงานวิทยานิพนธ๑ เขียนต าราสํงผู๎บริหารเพ่ือให๎ได๎ต าแหนํงและ
เงินเดื อนสู งขึ้ น แล๎ วบางที ก็ ย๎ ายไปที่ ใหมํ  สํ วนครูที่ มุํ งการ สอนหนั งสื อกลับไมํ ได๎ อะไรตอบแทน 
ระบบไมํยุติธรรม เราต๎องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต๎องถือวําเป็นความดีความชอบ   
หากคนใดสอนดี ซึ่งสํวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต๎องมี reward” (5 ก.ค.2555) 
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 “ครูบางสํวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมํหมดแตํเก็บไว๎บางสํวน หากนักเรียนต๎องการรู๎ทั้งหมดวิชา 
ก็ต๎องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทํานนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือสํวนตัว    ก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 
 6.2 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต๎
วิสัยทัศน๑ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได๎ก าหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ  
   (1) ความมั่นคง  
   (2) การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
   (3) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
   (4) การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  
   (5) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.3 จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ด าเนินการอยูํภายใต๎กรอบยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
  2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต๎องเน๎นความโปรํงใส และตํอต๎านการทุจริตคอร๑รัปชั่น 
  3) กระทรวงศึกษาธิการ ต๎องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล๎อง
กับรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 
  4) ด าเนินการเรํงดํวนตามข๎อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให๎เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
 6.4 จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ 6 ด๎านเป็นหลักในการด าเนินการให๎เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  1) ด้านความม่ันคง 
   แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
   เน๎นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนชํวยเพ่ือนโดยใช๎
รูปแบบ Active Learning 
  2) ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
   2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด๎านภาษา 
    2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางตํอเนื่อง  
    2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนใน
รูปแบบตํางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อตํางๆ ที่หลากหลาย 
    2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 
จะด าเนินการเป็นกลุํมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   2.2) การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให๎พิจารณาแนว
ทางการปรับโรงงานเป็นโรงเรียน 
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  3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   แนวทางหลัก 
   3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
    3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
  1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี)  
  2) หนํวยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย๑เด็กเล็ก  
    3.1.2) การสํงเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
  1) เรื่องคุณธรรม เน๎นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ในเด็ก 
เยาวชนและตํอยอดการสร๎างความดี ซึ่งโมเดลการสร๎างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถี
พุทธและโครงการยุวทูตความดี 
  2) รณรงค๑ให๎เด็ก “เกลียดการโกง ความไมํซื่อสัตย๑” 
    3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุํน ชุมชนท๎องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได๎ 
             2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชาซึ่งอยูํในกรอบเดิม ได๎แกํ วิชา
ภูมิศาสตร๑ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน
ชํวยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
   3) เน๎นกิจกรรมการอํานโดยเฉพาะการอํานให๎เด็กอนุบาลฟังและการ
ปรับปรุงห๎องสมุด 
  4) เน๎นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห๎องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ เป็นกิจกรรม/วิธีการยํอย โดยเฉพาะ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
 
    3.1.4) การวัดและประเมินผล  
  1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให๎ผลคะแนนสูงขึ้น 
           2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให๎ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู๎ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ ให๎สถาบันสํงเสริมการสอน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเป็นผู๎ออกข๎อสอบ 
          3) การออกข๎อสอบวิชาคณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ ด าเนินการในรูป
คณะท างานออกข๎อสอบ 
   3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
    3.2.1) การสรรหาครู  
  1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น มอบให๎ ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหนํวยงานหลักด าเนินการสรรหาครู    
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตํงตั้ง การติดตาม พร๎อมการพัฒนา) 
  2) เปิดโอกาสให๎คนเกํงมาเป็นครู 
    3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให๎เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
    3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
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          1) หลักสูตรในการอบรมครูให๎มีความเชื่อมโยงกับการได๎รับวิทยฐานะ 
และการได๎รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต๎องเป็นหลักสูตรที่ได๎รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
         2) หนํวยด าเนินการ ให๎หนํวยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย๑และบุคลากร ทาง
การศึกษา ได๎แกํ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย๑และบุคลากรทางการศึกษา 
   4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.1 สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ที่ต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) โดยแตํงตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 
   4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาให๎สามารถใช๎ประโยชน๑รํวมกัน ทั้งด๎านโครงสร๎าง พ้ืนฐานและระบบเครือขําย ด๎านระบบข๎อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด๎านสื่อและองค๑ความรู๎ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให๎ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลอยํางสร๎างสรรค๑และ
รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง  
   4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข๎าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร๎างความเทํา
เทียมในการใช๎สิทธิ์เข๎าศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาผํานระบบ Clearing-House    
  5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
  การสร๎างจิตส านึก/ความตระหนักในการพัฒนาอยํางยั่งยืนและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
   แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
                   เตรียมความพร๎อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับรํางรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2560  
ให๎ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  7)การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
   1) ให๎สํวนราชการ หนํวยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตาม
จุดเน๎นเชิงนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหนํวยงานที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ชาติ 6 ด๎าน 
   2) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนํวยงานหลักและก าหนดกรอบการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
    2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าจุดเน๎นเชิ ง
นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการสูํการปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตามนโยบาย 
    2.2 ติดตามการน าจุดเน๎นเชิงนโยบายนโยบายสูํการปฏิบัติ ประกอบด๎วย 
การประชุมติดตามรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข๎อมูลเป็นเอกสาร/e-report และ
การตรวจราชการ 
    2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน๎นที่ต๎อง
เรํงรัดให๎ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (กํอนวันพุธสัปดาห๑สุดท๎ายของเดือน) 
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สาระส าคัญของแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูลบริบทที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการก าหนดกรอบ

แนวคิดส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้  
มีข๎อมูลส าคัญ ประกอบด๎วย 1) นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี)  
2) ยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  3) นโยบายความมั่นคงแหํงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564             
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 5) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ           
6) จุดเน๎นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)                         
7) แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ.2560–2579)  8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560–
2564) 9) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร๑การจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
10) ยุทธศาสตร๑การจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11) ผลการด าเนินงานที่ผําน
มา 12) อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูลและการระดม         
ความคิดเห็น โดยเฉพาะการจัดท าเปูาประสงค๑หลักและตัวชี้วัดที่สอดคล๎อง ได๎จัดท าเป็นสาระส าคัญ เพ่ื อการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้            
 

วิสัยทัศน์  
มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ คูํคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 

  

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูํสากล 
2.  เสริมสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยํางท่ัวถึง เทําเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
3. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย๑ บุคลากรทางการศึกษา 
4. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของการ

พัฒนาประเทศ 
5. สร๎างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคและความเทํา

เทียมทางการศึกษาอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์หลัก (รอปรับ จากแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2561) 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของประเทศ 
3. มีองค๑ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน 
4. คนไทยได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีสํวนรํวมจากทุกภาค

สํวน 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความ

สมานฉันท๑ และเสริมสร๎างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
3. สํงเสริมการสร๎างภูมิค๎ุมกันและพัฒนาทักษะเพ่ือความมั่นคงของชีวิต 
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร๎างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า 

สร๎างความสมานฉันท๑ และเสริมสร๎างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู๎เรียนในรูปแบบที่

หลากหลาย สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให๎

ทันสมัย สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. สํงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพ่ือการผลิตสื่อการเรียน

การสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส๑ 
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
5. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระบบการศึกษาอยํางเข๎มข๎น 
6. สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง

กับการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
7. พัฒนาองค๑ความรู๎ งานวิจัย และนวัตกรรมด๎านการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 
8. สํงเสริม สนับสนุนให๎คนทุกชํวงวัย มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล๎อม 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  

1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย๑ อยํางเป็นระบบให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
3. เรํงรัดพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไมํตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น 

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน   
4. สร๎างขวัญก าลังใจ สร๎างแรงจูงใจให๎กับครู คณาจารย๑และบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย๑และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  
1. เรํงผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความต๎องการตํอการพัฒนาประเทศ 
2. สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
3. เรํงผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด๎านอาชีวศึกษาให๎ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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4. สํงเสริมภาพลักษณ๑การอาชีวศึกษาเรํงปรับคํานิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให๎แกํผู๎เรียน
ตั้งแตํวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษอยํางตํอเนื่องทุกระดับ 
6. สํงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง 
7. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร๎างเครือขํายความ

รํวมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหวํางองค๑กรภายในและตํางประเทศ 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 

1. ประกันโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียนในทุก
พ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด๎อยโอกาส และผู๎มีความต๎องการพิเศษ 

2. สํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ การเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย 

3. เรํงสร๎างความเข๎มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑ให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม
อยํางกว๎างขวาง 

4. จัดหาทุนและแหลํงทุนทางการศึกษา 
5. เรํงพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย และสามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง 
6. พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไมํ

ซ้ าซ๎อน ให๎ผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข๎อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน

ผลของฐานข๎อมูลโดยเชื่อมโยงข๎อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให๎เป็นเอกภาพ 
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

8. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต๑ หรือสื่อการเรียนรู๎อิเล็กทรอนิกส๑ให๎ผู๎เรียน สถานศึกษา และ
หนํวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา น ามาใช๎เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู๎อยํางเป็น
ระบบ 

9. จัดหาอุปกรณ๑ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎กับผู๎เรียนอยํางเพียงพอ ทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง           

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎าน

คุณธรรม ความโปรํงใส ทั้งในระดับสํวนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด 
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให๎มีประสิทธิภาพ 
3. เรํงสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4. เสริมสร๎างภาพลักษณ๑หนํวยงานให๎เกิดความรํวมมือ และสร๎างเครือขําย/ความเป็นภาคี

หุ๎นสํวนกับองค๑กรทั้งภายในและตํางประเทศ 
5. สํงเสริมและขยายผลให๎สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร๎อมพัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562-2565 ของภาค 15  (เขตตรวจราชการที่ 15) 
วิสัยทัศน์ 

บูรณาการจัดการศึกษาที่หลากหลายบนพ้ืนฐานความเป็นอัตลักษณ๑ของพ้ืนที่อยํางมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษท่ี 21 

 
พันธกิจ 
 1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาการศึกษาภาค 15 ให๎สอดคล๎องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และการพัฒนากลุํมจังหวัด 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ภาค 15 
 3. สร๎างโอกาสทางการศึกษาหลากหลาย แกํประชาชนทุกกลุํม อยํางเสมอภาค เป็นธรรม และท่ัวถึง 
 4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 5. เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ยกระดับขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาเชิงพ้ืนที่แบบมีสํวนรํวม 
 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผู๎เรียนที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะความรู๎ ความสามารถและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของผู๎บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ 
 5. เสริมสร๎างทัศนคติและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ 
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
 7. เสริมสร๎างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติอยํางหลากหลายที่เป็นอัตลักษณ๑ของพื้นที่ 
เป้าประสงค์ 
 1. หนํวยงานทุกภาคสํวนในพ้ืนที่มีสํวนรํวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับอัตลักษณ๑
ของพ้ืนที ่
 2. ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ มาตรฐาน 
 3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการด ารงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 4. ผู๎เรียนทุกกลุํมได๎รับโอกาสการศึกษาท่ีหลากหลาย เหมาะสม และเสมอภาค อยํางมีคุณภาพ 
 5. ทุกภาคสํวนสํงเสริมการจัดการศึกษาด๎านสัมมาชีพ ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนกลุํมประเทศอาเซียน 
 6. ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
 7. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยงข๎อง เพ่ือจัดการเรียนรู๎ และบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ 
 8. เพ่ือสร๎างคุณคํา คํานิยม และความภูมิใจในอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ 
 1. สํงเสริมและประสานงานด๎านการศึกษากับองค๑กร หนํวยงาน สถานศึกษาในพ้ืนที่ให๎เข๎ามามีสํวน
รํวมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในแตํละจังหวัดอยํางเป็นรูปธรรม 
 2. พัฒนาหลักสูตรให๎มีโครงสร๎างที่ยืดหยุํนตามอัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นอยํางหลากหลายทุกระดับชั้น 
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 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยเน๎น
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. สํงเสริมการจัดการศึกษาจากทุกภาคสํวนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให๎ประชาชนสามารถ
เข๎าถึงโอกาสทางการเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุํมเปูาหมาย 
 5. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 6. รณรงค๑การอนุรักษ๑ และเสริมสร๎างวิถีการเรียนรู๎อัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและภูมิประวัติศาสตร๑ของท๎องถิ่น 
 7. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตามอัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นอยํางหลากหลาย 
 8. พัฒนาและสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการจัดการศึกษาอยํางสร๎างสรรค๑ 
 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสัมมาชีพ 
 10. รณรงค๑สร๎างความตระหนักรู๎ตํอการจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2561-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

วิสัยทัศน์ 
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง                 
มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ อยูํรํวมกันอยํางม่ันคงและยั่งยืน 
 

พันธกิจ  
 1. จัดการศกึษาให๎กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ  

2. เสริมสร๎างศักยภาพประชาชนให๎มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการพัฒนา              
ของพ้ืนที่ชายแดน 

3. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีให๎แกํนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม          
ได๎อยํางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน 
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม                

ได๎อยํางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 

แนวทางการด าเนินงาน 
 1. สร๎างจิตส านึกให๎ผู๎เรียนมีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได๎แกํ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย๑ 
 2. ปลูกฝังและเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท๑ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 

3. ให๎ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส านึกในความเป็นไทย 
4. สํงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ให๎ความรู๎ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอ่ืน ๆ ทางสังคม  
6. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผํานสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานท า
ในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน  
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับพ้ืนที่และความต๎องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน  เพ่ือให๎นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานท า 
 2. พัฒนาทักษะการเป็นผู๎ประกอบการ 

3. สร๎างความรํวมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหนํวยงานภายนอก 
4. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎และนวัตกรรม ที่สร๎างผลผลิตและมูลคําเพ่ิม                 

ทางเศรษฐกิจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนา สํงเสริม สนับสนุนการเรียนรู๎ภาษาไทย ภาษาตํางประเทศ และการใช๎ภาษาแมํของผู๎เรียน    
2. สํงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
3. สํงเสริมการปลูกฝัง บํมเพาะ และกลํอมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค๑ (พ่ึงพาตนเอง ซื่อสัตย๑            

มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยใช๎กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน 
4. จัดกิจกรรมหลํอหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค๑ให๎เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ            

ของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงตํอเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกตําง การท างานเป็นกลุํมคณะ  
5. สํงเสริมการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ในชุมชน ผํานการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่มีมาตรฐาน                

และหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ๑ ห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ชุมชน ฯลฯ สอดคล๎องกับความสนใจและวิถีชีวิต              
ของผู๎รับบริการแตํละกลุํมเปูาหมาย และสามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง 

6. สํงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา 
7. ให๎ความรู๎และเสริมสร๎างการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การให๎บริการทางการศึกษา ส าหรับผู๎เรียนทุกคน ทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดให๎มีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบ

ตําง ๆ อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู๎เรียนทุกวัย 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. สํงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ            

และสิ่งแวดล๎อม 
2. ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู๎และสื่อการเรียนรู๎ส าหรับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 
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3. พัฒนาองค๑ความรู๎ งานวิจัยและนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. เรํงพัฒนาสถานศึกษาให๎มีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกล๎เคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหนํวยง านทางการศึกษา              

และสถานศึกษาให๎เป็นระบบครบวงจร 
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ให๎มีจ านวน                  

และศักยภาพเพียงพอ 
4. จัดตั้งกลุํมโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให๎เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 

 5. ปรับปรุงเกณฑ๑การจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การด าเนินการด๎านครุภัณฑ๑และอาคารประกอบ              
ให๎สอดคล๎องกับพื้นท่ี  
 6. ก าหนดมาตรการและแรงจูงใจให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิสัยทัศน์  

เมืองแหํงการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ เปิดประตูสูํตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจให๎ยั่งยืน 
บนพ้ืนฐานแหํงความพอเพียง 
เป้าประสงค์รวม (Objective) 
 1. สร๎างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน๎นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน ด๎านการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สขุภาพ เกษตรปลอดภัย และการค๎าชายแดน 
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน๎นการแก๎ไขปัญหาความยากจน การพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน 
 3. เพ่ืออนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และประเพณีวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และ
   เกษตรปลอดภัย 
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ และสํงเสริมการเกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมรายได๎
ตัวชี้วัดที่ 1 :  ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได๎จากการทํองเที่ยว 

กลยุทธ๑ที่ 1.1  สํงเสริมให๎เป็น “เมืองแหํงการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสุขภาพ”  
 กลยุทธ๑ที่ 1.2  ฟื้นฟู อนุรักษ๑และสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ๑ของกลุํมชาติพันธุ๑
          ในจังหวัดแมํฮํองสอน   
 กลยุทธ๑ที่ 1.3  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและกิจกรรมการทํองเที่ยวให๎มีมาตรฐานปลอดภัยและสํงเสริม
          ให๎มีกิจกรรมการทํองเที่ยวตลอดปี 

กลยุทธ๑ที่ 1.4  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยกระดับผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยว  
 กลยุทธ๑ที่ 1.5  สํงเสริมการเกษตรปลอดภัย วนเกษตร เพ่ือการทํองเที่ยวชุมชน 
 กลยุทธ๑ที่ 1.6  สํงเสริมการประชาสัมพันธ๑ภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวของจังหวัดแมํฮํองสอนทั้งในและ
         ตํางประเทศ 
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เป้าประสงค์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพโครงขํายคมนาคม และสิ่งอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยว 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : จ านวนโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ได๎รับการพัฒนา 

กลยุทธ๑ที่ 2.1  พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านการทํองเที่ยว 
เป้าประสงค์ที่ 3  สํงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ๑ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 :  ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของการจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

กลยุทธ๑ที่ 3.1  สํงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ๑ OTOP และวิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมใหมํ ให๎ได๎ 
          มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลคํา  

กลยุทธ๑ที่ 3.2  สํงเสริมวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
เป้าประสงค์ที่ 1 การค๎าการลงทุน มีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคําการค๎าชายแดน 

กลยุทธ๑ที่ 1.1 พัฒนาระบบ Logistic เพ่ือรองรับการเปิดดํานสูํประเทศเมียนมา, กลุํม ASEAN และ
         กลุมํ BIMSTEC 
 กลยุทธ๑ที่ 1.2 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานจุดผํอนปรนการค๎าชายแดน และยกระดับให๎เป็นดํานถาวร 
 กลยุทธ๑ที่ 1.3 จัดให๎มีกิจกรรมการสํงเสริมและสนับสนุนการค๎าชายแดน  
 กลยุทธ๑ที่ 1.4 ยกระดับความสัมพันธ๑กับประเทศเพ่ือนบ๎านเพ่ือการทํองเที่ยววัฒนธรรมและเปิดประตู
        สูํตะวันตก 

เป้าประสงค์ที่ 2  สํงเสริมพัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑ๑และผู๎ประกอบการของจังหวัดแมํฮํองสอนให๎มีศักยภาพ
   สามารถแขํงขันได๎ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร๎อยละรายได๎ของผู๎ประกอบการที่เพ่ิมขึ้น 
 กลยุทธ๑ 2.1 สํงเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ๑ นวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อสามารถ 
      แขํงขันได๎ 
 กลยุทธ๑ 2.2 พัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการให๎สามารถแขํงขันได๎ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน 
   เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ที่ 1 ครัวเรือนตกเกณฑ๑ จปฐ. ลดน๎อยลง 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.1 ร๎อยละของจ านวนครัวเรือนยากจนเปูาหมายที่มีรายได๎ต่ ากวําเกณฑ๑ จปฐ.ลดลง 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.2 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของแรงงานได๎รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 

กลยุทธ๑ที่ 1.1  สํงเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ๑ จปฐ.ให๎มีรายได๎เพ่ิมขึ้น โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
          การเกษตร และพัฒนาฝีมือแรงงานให๎ได๎มาตรฐาน  
เป้าประสงค์ที่ 2 เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 :  ร๎อยละผลคะแนนของนักเรียนที่ผํานเกณฑ๑มาตรฐานของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 :  อัตราการเรียนตํอของนักเรียนในแตํละระดับเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 :  ร๎อยละท่ีลดลงของคนอายุ 15-60 ปีเต็ม อํานเขียนภาษาไทยไมํได๎และคิดเลข 
  อยํางงํายไมํได๎ 

กลยุทธ๑ที่ 2.1 :   พัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนทั้งในและนอกระบบ โดยบูรณาการความรํวมมือจากทุก
   ภาคสํวน  
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 กลยุทธ๑ที่ 2.2 :  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ๑ที่ 2.3 :  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดล๎อม สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา 
            และสํงเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได๎รับการบริการภาครัฐอยํางทั่วถึง   
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 : อตัราการตายของทารก ตํอการเกิดมีชีพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 : จ านวนผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ ได๎รับบริการเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ๑ที่ 3.1  พัฒนาบุคลากรด๎านสาธารณสุข และระบบการให๎บริการที่มีคุณภาพ 
 กลยุทธ๑ที่ 3.2 พัฒนาระบบสวัสดิการ การบริการภาครัฐ และโครงสร๎างพ้ืนฐาน เพ่ือแก๎ไขปัญหาและ
         ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  
 กลยุทธ๑ที่ 3.3  สํงเสริมให๎ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ ได๎รับบริการภาครัฐอยํางทั่วถึง 
 กลยุทธ๑ที่ 3.4  สํงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาจังหวัดแมํฮํองสอน 
เป้าประสงค์ที่ 4  การสํงเสริมและอนุรักษ๑ด๎านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
  ปัญญาท๎องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : จ านวนกิจกรรมการสํงเสริมและอนุรักษ๑ทางด๎านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่น  
        กลุํมชาติพันธุ๑ 
 กลยุทธ๑ที่ 4 : สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และเผยแพรํ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
        ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ของกลุํมชาติพันธ๑ 
เป้าประสงค์ที่ 5  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการตามพระราชด าริ โครงการหลวง และ 
   โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ขยายผลสูํชุมชน/หมูํบ๎าน และสถานศึกษาใน
   พ้ืนที่อยํางทั่วถึง 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน/หมูํบ๎าน สถานศึกษา ที่ได๎รับการขยายผลการเรียนรู๎ตามแนว 
        พระราชด าริและโครงการหลวง 
 กลยุทธ๑ที่ 5 :  ขยายผลการเรียนรู๎โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการตามพระราชด าริ 
         โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสูํพื้นที่เปูาหมาย 
 
เป้าประสงค์ ที่ 6 สํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนและอนุรักษ๑พลังงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 6 :  ร๎อยละการใช๎พลังงานฟอสซิลลดลงและ/หรือร๎อยละการใช๎พลังงานลดลง 

กลยุทธ๑ที่ 6 : พัฒนาและสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนและการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : เพ่ิมความสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนพื้นที่ปุาไมํถูกบุกรุกท าลายเพิ่มมากข้ึน  
ตัวช้ีวัด : 2  ร๎อยละของจ านวนวันคุณภาพอากาศที่เกินกวํามาตรฐานที่ก าหนดลดลง 
ตัวช้ีวัด : 3 จ านวนการเกิดจุดพิกัดความร๎อน (Hotspot) ในจังหวัด 
ตัวช้ีวัด : 4 ร๎อยละความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะ 
ตัวช้ีวัด : 5 ร๎อยละความส าเร็จของการอนุรักษ๑ ฟื้นฟูทรัพยากรลุํมน้ า 

กลยุทธ๑ที่ 1  สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ปลูกปุาสร๎างรายได๎ พัฒนา ฟื้นฟู  
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ๑ที่ 2  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาหมอกควันไฟปุาโดยกระบวนการมีสํวนรํวม 
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 กลยุทธ๑ที่ 3  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย 

กลยุทธ๑ที่ 4  การจัดการทรัพยากรลุํมน้ า 
กลยุทธ๑ที่ 5  สํงเสริมเกษตรกรปลูกพืชเชิงวนเกษตรและให๎คนอยูํรํวมกับปุาได๎ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
เป้าประสงค์ที่ 1  ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย๑ และสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ให๎เกิดข้ึนใน
   สังคม  
ตัวช้ีวัดที่ 1 : จ านวนกิจกรรมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย๑ และสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ 

กลยุทธ๑ที่ 1 : สร๎างความปรองดองสมานฉันท๑และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
เป้าประสงค์ที่ 2  หมูํบ๎าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร๎อยละที่ลดลงของระดับหมูํบ๎านเฝูาระวังมากและปานกลาง 

กลยุทธ๑ที่ 2 : สํงเสริมและพัฒนาให๎หมูํบ๎าน/ชุมชน เป็นหมูํบ๎านสีขาว  
เป้าประสงค์ที่ 3 สร๎างความม่ันคง ความสงบเรียบร๎อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 : ร๎อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร๎ายตํอชีวิตและทรัพย๑สินเทียบกับคําเฉลี่ยย๎อนหลัง 3 ปี
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 : จ านวนผู๎หลบหนีเข๎าเมือง และแรงงานตํางด๎าวผิดกฎหมายลดลง 

กลยุทธ๑ที่ 3 : เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
เป้าประสงค์ที่ 4  ผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง  

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร๎อยละของชุมชนที่ได๎รับการสํงเสริมให๎เป็นเครือขํายเตือนภัย 
กลยุทธ๑ที่ 4 : การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เป้าประสงค์ที่ 5  หมูํบ๎านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหมูํบ๎านยามชายแดนสามารถ
   พ่ึงพาตนเองได๎ 
ตัวชี้วัดที่ 5 : จ านวนหมูํบ๎านที่ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา  

กลยุทธ๑ที่ 5 สํงเสริมและพัฒนาหมูํบ๎านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหมูํบ๎าน
      ยามชายแดน 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (SWOT Analysis) 

ประเมินศักยภาพการพัฒนาการศึกษาการจัดล าดับสภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส(Opportunities) 

1. รัฐบาลมีความมุํงมั่นในการปฏิรูปการศึกษา กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร๑ 
2. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือลดคําใชํจํายของผู๎ปกครอง 
3. มีการกระจายอ านาจให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
4. การเปิดประชาคมอาเซียน มีอาณาเขตติดชายแดนทั้ง 7 อ าเภอ มีการสํงเสริมการค๎าการลงทุน

กับประเทศเพ่ือนบ๎าน การค๎าชายแดนสํงผลให๎จังหวัดต๎องผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการค๎า การลงทุน 
การตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของนักศึกษาและครูในด๎านการศึกษา และฐานผลิตรํวม สามารถสนับสนุนให๎
เกิดการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัด 

5. มีแหลํงทํองเที่ยวที่มีความหลากหลาย 
6. มีความเข๎มแข็งทางชาติพันธุ๑ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
7. ภาครัฐ/องค๑กรเอกชน ให๎การสนับสนุนด๎านการพัฒนาการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

อุปสรรค(Threats) 
1. ขาดความเป็นเอกภาพในการจัดการศึกษา การประสานงานระหวํางองค๑กร 
2. รายได๎ประชากรตํอครัวเรือนต่ า การอพยพย๎ายถิ่นที่อยูํ ที่ท างาน 
3. โครงสร๎างพื้นฐานไมํทั่วถึง การคมนาคมไมํสะดวก สาธารณูปโภค ไฟฟูา 
4. ปัญหาด๎านสุขภาพอนามัย 
5. ขาดความคลํองตัวในการบริหารงานบุคคล 
6. สถานประกอบการมีน๎อย ไมํรองรับตลาดแรงงาน ในจังหวัดแมํฮํองสอน 
7. กระแสการเปลี่ยนแปลงตํางๆที่รวดเร็ว กระแสบริโภคนิยมและกระแส วัฒนธรรมจากภายนอก

สํงผลกระทบตํอวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชุมชนท๎องถิ่น 
8. ผู๎ประกอบการและแรงงานขาดทักษะในการท าธุรกิจและทักษะทางภาษา 
9. งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรลําช๎า ด าเนินการไมํทัน 

ประเมินศักยภาพการพัฒนาการศึกษาการจัดล าดับสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง  (S:Strengths) 

1. มีโครงการพัฒนาตามพระราชด าริอยูํในพ้ืนที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สามารถปลูกฝังคํานิยมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

2. ผู๎บริหารระดับจังหวัดให๎ความส าคัญตํอการจัดการศึกษา 
3. ประชากรวัยเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 
4. มีหนํวยงานในพื้นที่ให๎การสนับสนุนการศึกษาด๎านปฐมวัยอยํางเพียงพอ 
5. มีแหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและปราชญ๑ชาวบ๎านที่หลากหลายที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 

จุดอ่อน(W : Weaknesses) 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน NT ป.3 (O-NET) ป.6 ม.3 ม. 6 ต่ ากวํา

ระดับชาติทุกกลุํมสาระ  N-NET (กศน.) ต่ ากวําระดับชาติบางกลุํมสาระ 
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2. ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง สํวนใหญํเด็กนักเรียนใช๎ภาษาถ่ินในการสื่อสารท าให๎เป็นปัญหาในการ
เรียนการสอน 

3. ผู๎เรียนขาดทักษะวิชาชีพการท างานและการด ารงชีวิตในสังคม 
4. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนมาก และมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 
5. บุคลากรในการจัดการศึกษาไมํครบชั้นเรียน สอนไมํตรงวุฒิ ขาดทักษะการจัดการเรียนรู๎ด๎าน

วิชาชีพ มีการโยกย๎ายบํอย 
6. การศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวะ ไมํครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเปิดสอนไมํหลากหลาย

สาขาอาชีพ  
7. จุดให๎บริการด๎านการศึกษาพิเศษไมํครอบคลุมและไมํทั่วถึง เนื่องจากพ้ืนที่เข๎าถึงยากล าบาก 
8. อาคารเรียน อาคารประกอบ อุปกรณ๑อ านวยความสะดวก ไมํเพียงพอ ทรุดโทรม ไมํเอ้ือตํอการ

จัดการเรียนการสอน 
9. พ้ืนที่การให๎บริการมีความยากล าบาก ทุรกันดาร 
10. มีแนวโน๎มนักเรียนออกกลางคันเพิ่มมากข้ึน 
11. การจัดการเรียนแบบทวิศึกษานักเรียน/นักศึกษามีจ านวนเพิ่มข้ึน แตํงบประมาณจ ากัด และมี

ปัญหาการเดินทาง ที่พัก 
12. คํานิยมในการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาไมํนิยมเรียนตํอในสถาบันภายในจังหวัดแมํฮํองสอน 
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ส่วนที ่3 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วิสัยทัศน์ 
          จังหวัดแมํฮํองสอนจัดการศึกษาให๎ประชากรอยํางทั่วถึง มีคุณภาพ ด๎วยศาสตร๑ของพระราชา สูํการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เปิดประตูสูํตะวันตก โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

พันธกิจ 
1. สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ประชากรอยํางทั่วถึง  ทุกระบบ เต็มตามศักยภาพ  
2. ประสานและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพและการมีงานท า 
3. ประสานและสํงเสริมการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เพ่ือสํงเสริมสถาบันครอบครัวให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน 
4. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง ให๎มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎ 
5. การบริหารจัดการโดยการมีสํวนรํวมของภาครัฐและเอกชน ด๎วยศาสตร๑ของพระราชา 
6. สํงเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ด๎านการศึกษาและอาชีพกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 

 
เป้าประสงค์ 

1. เด็กกํอนวัยเรียนได๎รับการดูแล สํงเสริม สนับสนุนให๎มีพัฒนาการรอบด๎านได๎อยํางเหมาะสม 
2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ ตามความต๎องการ อยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของ

บุคคล กลุํมบุคคล และชุมชน 
3. ผู๎เรียนส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ แตํละประเภทสถานศึกษา ศึกษาตํอ 

และการประกอบอาชีพตามความต๎องการ อยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล กลุํมบุคคล และ
ชุมชน 

4. ผู๎เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล๎องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
และอนุรักษ๑ สิ่งแวดล๎อม น๎อมน าศาสตร๑พระราชาไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 

5. จัดการศึกษาด๎านสัมมาชีพ ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงานในประเทศและเขตเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดนกลุํมประเทศอาเซียน 

6. เพ่ิมสัดสํวนผู๎เรียนสายอาชีพตํอสายสามัญมีอัตราสํวนเพิ่มข้ึน 
7. เพ่ิมสัดสํวนการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความต๎องการตลาดแรงงาน  
8. เด็กพิการตั้งแตํแรกพบความพิการได๎รับการศึกษาในลักษณะศูนย๑บริการชํวยเหลือระยะแรกเริ่ม 
9. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู๎ 
10. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎าน

ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ๎าน 
11. ให๎สถานศึกษาเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอก มีความพร๎อมทุกๆด๎าน 

อยํางมีคุณภาพ  
12. สํงเสริมให๎ภาคีเครือขําย องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน ชุมชน ภาคประชาคม มีสํวนรํวมใน

การจัดการศึกษามากข้ึน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดแมํฮํองสอน 
13. บริหารจัดการโดยการมีสํวนรํวมของภาครัฐและเอกชน ด๎วยศาสตร๑ของพระราชา 
14. งานวิจัยและนวัตกรรมด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพ และน าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎สถาบันครอบครัว ด๎วยศาสตร๑ของ
พระราชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร๎างโอกาสทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า 

บนวิถีวัฒนธรรมแมํฮํองสอน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู๎บริหาร ครู คณาจารย๑และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด

การศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้สถาบันครอบครัว ด้วยศาสตร์ของพระราชา 
เป้าประสงค์  

1. เด็กกํอนวัยเรียนได๎รับการดูแล สํงเสริม สนับสนุนให๎มีพัฒนาการรอบด๎านได๎อยํางเหมาะสม 
กลยุทธ์ 

1.1 สํงเสริมการสร๎างเครือขํายในการจัดท าแผนพัฒนาชีวิตครอบครัว 
1.2 สร๎างเครือขํายผู๎ปกครอง 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร๎อยละพํอแมํมีความรู๎ ความสามารถเอ้ืออ านวยตํอการพัฒนาการเด็กตามวัย 
2. ร๎อยละของผู๎เรียน ที่ออกกลางคันมีจ านวนลดลง 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน หํางไกลจากยาเสพติด 
4. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติด 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร๎อยละพํอแมํมีความรู๎ ความสามารถเอ้ืออ านวยตํอการ
พัฒนาการเด็กตามวัย 

60 65 75 85 

2. อัตราการออกกลางคันลดลง 0.5 0.3 0.1 0 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
หํางไกลจากยาเสพติด 

80 90 100 100 

4. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติด 100 100 100 100 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างโอกาสทางการศึกษา 
เป้าประสงค์  

1. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ ตามความต๎องการ อยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของ
บุคคล กลุํมบุคคล และชุมชน 

2. เด็กพิการตั้งแตํแรกพบความพิการได๎รับการศึกษาในลักษณะศูนย๑บริการชํวยเหลือระยะแรกเริ่ม  
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กลยุทธ์ 

2.1 สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎เรียนแตํละบุคคล 

2.2 สํงเสริมสถานศึกษาในโครงการพระราชด าริให๎มีคุณภาพ 
2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กด๎อยโอกาส เด็กไมํมีสัญชาติผู๎พลาดโอกาส 

ผู๎ขาดโอกาส และคนพิการ 
2.4 สร๎างความเข็มแข็งระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน 
2.5 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลของประชากร สถานศึกษาประเภทตํางๆและผู๎ที่มีสํวนสนับสนุนด๎านการ

บริหารจัดการศึกษาทุกรูปแบบอยํางหลากหลายและท่ัวถึง 
 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. สถานศึกษาทุกแหํงสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 
2. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในโครงการพระราชด าริ 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีน าเทคโนโลยีทางการศึกษา(ทางไกลผํานดาวเทียม DLIT DLTV ETV) 
4. จ านวนของหนํวยบริการศูนย๑การศึกษาพิเศษและสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส 

โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
5. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีเรือนพักนอนที่ได๎มาตรฐาน 
6. มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ ถูกต๎องครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน และน าไปใช๎บริหารจัดการศึกษาได๎อยําง

มีประสิทธิภาพ 
7. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เข๎าศึกษาตํอมัธยมศึกษาปีที่ 1 
8. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข๎าศึกษาตํอมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.หรือ

เทียบเทํา 
9. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎าศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. สถานศึกษาทุกแหํงสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

100 100 100 100 

2. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในโครงการพระราชด าริ 90 95 100 100 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยีทางการศึกษา(ทางไกล
ผํานดาวเทียม DLIT DLTV ETV) 

90 95 100 100 

4. จ านวนของหนํวยบริการศูนย๑การศึกษาพิเศษและสถานศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส โรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
รวมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

7 7 7 7 

5. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีเรือนพักนอนที่ได๎มาตรฐาน 90 95 100 100 
6. มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ ถูกต๎องครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน และ
น าไปใช๎บริหารจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 

7. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เข๎าศึกษาตํอ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
8. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข๎าศึกษาตํอ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.หรือเทียบเทํา 

 
98 

 
100 

 
100 

 
100 

9. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 เข๎าศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะอาชีพ เพื่อประกอบอาชีพและการมีงานท า บน
วิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน 
เป้าประสงค์ 

1. ผู๎เรียนส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ แตํละประเภทสถานศึกษา ศึกษาตํอ 
และการประกอบอาชีพตามความต๎องการ อยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล กลุํมบุคคล และ
ชุมชน 

2. ผู๎เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล๎องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
และอนุรักษ๑ สิ่งแวดล๎อม น๎อมน าศาสตร๑พระราชาไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 

3. จัดการศึกษาด๎านสัมมาชีพ ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงานในประเทศและเขตเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดนกลุํมประเทศอาเซียน 

4. เพ่ิมสัดสํวนผู๎เรียนสายอาชีพตํอสายสามัญมีอัตราสํวนเพิ่มข้ึน 
5. เพ่ิมสัดสํวนการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความต๎องการตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เหมาะสมทุกระดับ ตามมาตรฐานการศึกษา หรือท๎องถิ่น 
3.2 สํงเสริมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน 
3.3 สํงเสริม สนับสนุนการใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย 
3.4 ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล๎องกับศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น น๎อมน าศาสตร๑พระราชาไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิต 
3.5 จัดการเรียนการสอน สํงเสริมการคิดวิเคราะห๑และการคิดแบบอื่นๆ 
3.6 จัดการเรียนการสอนเพื่ออาชีพและการมีงานท า  
3.7 สํงเสริม สนับสนุนการเรียนตํอสายสามัญและระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแมํฮํองสอน 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. รอ๎ยละของผู๎เรียนที่อํานออกเขียนได๎ 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรในแตํละระดับ  
4. สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานทุกแหํงได๎รับการยกระดับมาตรฐานทางด๎านภาษาอังกฤษ และภาษา

อ่ืน 
5. สถานศึกษาทุกแหํงได๎ใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
6. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล๎องกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้ง

จิตส านึกในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
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7. ผลการทดสอบระดับชาติของจังหวัดเฉลี่ยสูงขึ้นจากฐานเดิม 
8. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
9. สถานศึกษามีหลักสูตรวิชาชีพที่สนองความต๎องการของผู๎เรียน สถานประกอบการ และบริบท

ของท๎องถิ่น 
10. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการขยะ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่อํานออกเขียนได๎ 90 95 100 100 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 95 98 100 100 
3. สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานทุกแหํงได๎รับการยกระดับ
มาตรฐานทางด๎านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน 

80 85 90 95 

4. สถานศึกษาทุกแหํงได๎ใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

90 100 100 100 

5. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล๎องกับวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้งจิตส านึกในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

100 100 100 100 

6. ผลการทดสอบระดับชาติของจังหวัดเฉลี่ยสูงขึ้นจากฐานเดิม 3 3 3 3 
7. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะการใช๎
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

90 100 100 100 

8. สถานศึกษามีหลักสูตรวิชาชีพที่สนองความต๎องการของผู๎เรียน 
สถานประกอบการ และบริบทของท๎องถิ่น 

2 2 2 2 

9. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการขยะ 80 90 100 100 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู๎ 

2. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ๎าน 
กลยุทธ์  

4.1 สํงเสริมการผลิตครูให๎ตรงกับความต๎องการของจังหวัดแมํฮํองสอน 
4.2 สํงเสริมการพัฒนาครูโดยใช๎รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
4.3 สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง หรือสถาบันการศึกษาในการ

ผลิตและพัฒนาครู 
4.4 สํงเสริมให๎ครู คณาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษา  น ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมีผลงานทางวิชาการ ผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 
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ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

1. จ านวนครูครบตามเกณฑ๑ 
2. จ านวนครูผู๎สอนตรงตามวิชาเอก 
3. ร๎อยละของครูได๎รับการพัฒนาองค๑ความรู๎ตรงตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา 
4. ครูสามารถสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง หรือ

สถาบันการศึกษาในการพัฒนาตนเอง 
5. ร๎อยละของจ านวนคร ูบุคลากรทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 

มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา  
6. ร๎อยละของจ านวนผู๎จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดแมํฮํองสอน ที่มีงานท าในพ้ืนที่จังหวัด

แมํฮํองสอน 
7. ร๎อยละของจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. จ านวนครูครบตามเกณฑ๑ 94 96 98 100 
2. จ านวนครูผู๎สอนตรงตามวิชาเอก 80 82 84 86 
3. ร๎อยละของครูได๎รับการพัฒนาองค๑ความรู๎ตรงตามความ
ต๎องการของครูและสถานศึกษา 

100 100 100 100 

4. ครูสามารถสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมจากผู๎
มีสํวนเกี่ยวข๎อง หรือสถาบันการศึกษาในการพัฒนาตนเอง 

100 100 100 100 

5. ร๎อยละของจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา ที่จัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส มีความรู๎ความเข๎าใจใน
กระบวนการวิจัยทางการศึกษา 

90 95 100 100 

6. ร๎อยละของจ านวนผู๎จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
แมํฮํองสอน ที่มีงานท าในพ้ืนที่จังหวัดแมํฮํองสอน 

75 80 85 90 

7. ร๎อยละของจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มี
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ 

80 85 90 95 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
เป้าประสงค์  

1. ให๎สถานศึกษาเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอก มีความพร๎อมทุกๆด๎าน 
อยํางมีคุณภาพ  

2. สํงเสริมให๎ภาคีเครือขําย องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน ชุมชน ภาคประชาคม มีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษามากข้ึน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดแมํฮํองสอน 

3. บริหารจัดการโดยการมีสํวนรํวมของภาครัฐและเอกชน ด๎วยศาสตร๑ของพระราชา 
กลยุทธ์  

5.1 สํงเสริมให๎มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาส าหรับคนที่มีความต๎องการทางการศึกษาพิเศษ  
5.2 ประสานสํงเสริมให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือขําย สมัชชาการศึกษา และหนํวยงานที่เก่ียวข๎องมี

สํวนรํวมในการจัดการศึกษา  
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5.3 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรส าหรับคนพิการ 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

1. หนํวยบริการศูนย๑การศึกษาพิเศษและสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส โรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนรวม ได๎รับการสนับสนุนจากภาคีเครือขําย 

2. สถานศึกษาทุกแหํงได๎รับความรํวมมือสํงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาและมี
สํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

3. จ านวนหนํวยงานที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบประชารัฐ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร๎อยละของจ านวนหนํวยบริการศูนย๑การศึกษาพิเศษและ
สถานศึกษาส าหรับเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส โรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนรวม ได๎รับการสนับสนุนจากภาคีเครือขําย 

100 100 100 100 

2. สถานศึกษาทุกแหํงได๎รับความรํวมมือสํงเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาและมีสํวนรํวมในการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน 

100 100 100 100 

3. จ านวนหนํวยงานที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาใน
รูปแบบประชารัฐ 

10 10 10 10 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  

1. งานวิจัยและนวัตกรรมด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพ และน าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
กลยุทธ์  

6.1 สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู คณาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด๎าน
การศึกษาที่มีคุณภาพ และน าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดแมํฮํองสอนสามารถตํอยอดได๎ 
3. จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช๎ในการพัฒนาเด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช๎ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

10 15 20 25 

2. ผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด
แมํฮํองสอนสามารถตํอยอดได๎ 

3 3 3 3 

3. จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช๎ในการพัฒนาเด็ก
พิการและผู๎ด๎อยโอกาส 

5 5 5 5 
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ส่วนที่ 4 
โครงการ/งบประมาณ



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 1  เสรมิสรา้งความเข้มแข็งและยั่งยืนให้สถาบันครอบครวั ด้วยศาสตรข์องพระราชา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1.โครงการพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

1 เพือ่พัฒนาผู้เรียนใน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจพร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกัน
ตนเองและเสริมสร้างทักษะชีวิต
2 เพือ่ติดตามการเย่ียมบ้าน
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีอยู่ในสภาวะ
ยากล าบากใน เบือ้งต้น 
3 เพือ่พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
โดยการคัดเลือกโรงเรียนท่ีมี
วิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)
4 เพือ่จดัท างานวิจยัพัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1) นักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาส จ านวน 7 อ าเภอ ใน
ระดับมัธยมต้น ได้เข้ารับการ
อบรมจ านวน 
900 คน โดยแบ่งเป็นการ
อบรม จ านวน 6 รุ่น ๆ 150 
คน 
2) นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
180 คนได้รับการเย่ียมบ้าน
จากคณะกรรมการเย่ียมบ้าน
ในระดับเขตพืน้ท่ี
3) โรงเรียนในจงัหวัด
แม่ฮ่องสอน จ านวน 315
โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
4) เก็บข้อมูโรงเรียนใน
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 
315 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีความรู้ทักษะ
และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
ตามหลักสูตรการอบรม
2) รับรู้สภาพปัจจบุัน ปัญหา
 และความต้องการของ
นักเรียน
3) ครู/ผู้บริหารมีการ

1. ร้อยละ 85พ่อแม่มีความรู้
 ความสามารถเอื้ออ านวย
ต่อการพัฒนาการเด็กตามวัย
2. อัตราการออกกลางคัน
ลดลงเหลือศูฯย์
3. ร้อยละ100 ของ
สถานศึกษาท่ีมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ห่างไกล
จากยาเสพติด
4. ร้อยละ100ของผู้เรียน
ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติด

0.7050 0.7050 0.7050 0.7050 2.8200 1 สพป.มส.1-2
 ,สพม.34

1 1

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 2  สรา้งโอกาสทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1. โครงการก่อสร้างห้องสมุดไอที
เพือ่พัฒนาการศึกษา
  1.1 กิจกรรมหลัก ก่อสร้างอาคาร
ห้องสมุดไอทีเพือ่การศึกษา พร้อม
ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์     
 1.2 งบลงทุน 
  1.2.1 ค่าครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด
  1.2.2 ค่างก่อสร้างอาคาร

เพือ่ก่อสร้างอาคารห้องสมุดไอที
เพือ่การศึกษา พร้อมระบบ
สาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

เชิงปริมาณ
   1. อาคารห้องสมุดไอที
เพือ่พัฒนาการศึกษา 1 
อาคาร
   2. จ านวนผู้เข้าใช้บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
  นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ในพืน้ท่ีจงัหวัด
แม่ฮ่องสอนมีแหล่งเรียนรู้
เพือ่การค้นคว้าและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

  1. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ี
ได้รับบริการทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย                 
  2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน            
   3. อาคารห้องสมุดไอที
เพือ่พัฒนาการศึกษา 1 
อาคาร                         
  4. นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ในพืน้ท่ีจงัหวัด
แม่ฮ่องสอนมีแหล่งเรียนรู้
เพือ่การค้นคว้าและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6400 2.5000 2.5000 2.5000 10.1400 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เชียงใหม่ 
วิทยาลัย

แม่ฮ่องสอน

3 4



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 2  สรา้งโอกาสทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2. โครงการพัฒนาระบบการสืบค้น 
 1.1 งบลงทุน (14) 
   1.1.1 ค่าครุภัณฑ์
   1.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  1.2 กิจกรรมหลักการซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                            
  
  1.3 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
  1.4 ปรับภูมิทัศน์                     
   1.5 จดัท าโปรแกรมห้องสมุด

1. เพือ่จดัห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีมีบรรยากาศเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ                        
   2. เพือ่จดัหาส่ือคอมพิวเตอร์
เพือ่ให้บริการนักเรียน ครู และ
ชุมชนในการสืบค้น                 
   3. เพือ่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
 สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักเรียน ครูและ
ชุมชนได้
4. เพือ่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว
5. เพือ่สร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้เพียงพอ ต่อจ านวน
นักเรียนและมีมาตรฐานสากล
6. เพือ่ใช้เป็นศูนย์กลางแหล่ง
เรียนรู้สร้างเสริมลักษณะนิสัย
การอ่านของนักเรียน  และรู้จกัใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
7. เพือ่ให้มีส่ือส่ิงพิมพ์
ทรัพยากรสารนิเทศท่ีหลากหลาย

1.ด้านปริมาณ                 
     1.1 ห้องสมุดสามารถ
จดัหาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วย
สืบค้น ภายในห้องสมุด 
จ านวน 30 เคร่ือง * 8 
โรงเรียน(ปีละ 2 โรง)         
                 1.2 ครูและ
นักเรียนร้อยละ 100 เข้ามา
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  
                    2. ด้าน
คุณภาพ
  2.1 ห้องสมุดมีลักษณะ
เป็นห้องสมุดมีชีวิต    
 2.2 ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของ
นักเรียน ครู และชุมชน
 2.3 ห้องสมุดจดัหาส่ือ
เทคโนโลยีเพือ่บริการ 
นักเรียน ครูและชุมชนท่ีเข้า
มาใช้ห้องสมุดได้อย่าง
เหมาะสม

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน โรงเรียนสังกัด สพม.
34 ในจงัหวัดแม่ฮ่องสอนทุก
โรงเรียน

2.1110 2.1110 2.1110 2.1110 8.4440 1 โรงเรียน    
แม่สะเรียง 
บริพัตรศึกษา
และโรงเรียน
ห้องสอน
ศึกษา
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่2  สรา้งโอกาสทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
3.โครงการ เพิม่โอกาสการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะในการท างานให้แกน่ักเรียน 
นักศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กจิกรรมการ
สร้างโอกาสและแนวทางในการเข้าสู่
การศึกษาในระดับสูง)

1.เพือ่ให้นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษามีแนวทางในการเลือก
สาขาวิชา และสถาบันที่ตนเองสนใจ
2.เพือ่แนะแนวทางให้นักเรียนมัธยม
สนใจสมัครเรียนต่อที่วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
3.เพือ่เพิม่ปริมาณนักเรียนนักศึกษา
ของอาชีวศึกษา
4.เพือ่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบั
การศึกษาต่อสายอาชีพให้แกบุ่คลากร
ครูและผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน5.
เพือ่ขยายผลการถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้บริหารและครู สู่นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) และมัธยมึกษาตอนปลาย
 (ม.6)

เชิงปรมิาณ
1.นักเรียนโรงเรียนมัธยมที่จบ
การศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6
 ของจังหวัดมาฮ่องสอน
2.คณะผู้บริหารและครู ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐานใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษา
ต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ตาม
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
สายอาชีพ
2.คณะผู้บริหารและครูสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การศึกษาต่อสาย
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปรมิาณ
1.บรรยายให้ความรู้แนะแนวทาง
ศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 
2561
2.ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2562
3.เข้าร่วมประชาสัมพันธ์แสดง
ความคิดเห็นประจ าเดือนของ
อ าเภอและจังหวัด 
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษา
ต่อในระดับ ปวช.และ ปวส. ตาม
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา 
2.คณะผุ้บริหารและครูสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การศึกษาต่อสาย
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.0900 0.0900 0.0900 0.0900 0.3600 1 วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทรา
 ชินีแม่ฮ่องสอน
 งานแนะแนว

การศึกษา
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่2  สรา้งโอกาสทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
4.โครงการการให้บริการด้าน
โภชนาการแก่นักเรียน นักศึกษาผู้
ขาดแคลนท่ีอยู่หอพัก

1. เพือ่ให้บริการช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลน
อย่างท่ัวถึงทุกคน
2. เพือ่ลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน
3. เพือ่การสนับสนุนและยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มี
ระดับท่ีสูงขึ้น

เชิงปริมาณ
  1. นักเรียน นักศึกษาทุก
คนได้รับการช่วยเหลือ
  2. ลดปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียนนักศึกษา
 เชิงคุณภาพ
  1. นักเรียน นักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สูงขึ้น

เชิงปริมาณ
     นักเรียน นักศึกษาทุก
คนได้รับการช่วยเหลือ 125 
 คน
เชิงคุณภาพ
     นักเรียน นักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สูงขึ้น 100 %

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.2000 1 วิทยาลัยการ
อาชีพแม่สะ
เรียง  จงัหวัด
แม่ฮ่องสอน
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 2  สรา้งโอกาสทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
5.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก

1.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบ
การบริหารจดัการการจดั
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในจงัหวัด
แม่ฮ่องสอน
2.เพือ่ส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กในจงัหวัดแม่ฮ่องสอนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

1.โรงเรียนขนาดเล็กท้ังหมด
ในสังกัด 
2.โรงเรียน ตชด.

1.โรงเรียนขนาดเล็กใน
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน มีการ
บริหารจดัการและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา

10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 40.0000 1 สพป.มส.1 
และเขต2  
ตชด

1 3



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 2  สรา้งโอกาสทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
6.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางด้านการศึกษาเพือ่การบริหาร
จดัการศึกษา ระดับจงัหวัด

— 1. เพือ่ให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ของจงัหวัด
— 2. เพือ่พัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ส าหรับการบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของทุก
หน่วยงาน
ทางการศึกษาในจงัหวัดเช่ือมโยง
กันอย่างเป็นระบบ 
3. เพือ่พัฒนาระบบบริหาร
จดัการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานระบบ ในด้านการ
น าเสนอ รายงาน เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ
4. เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ของจงัหวัด แก่หน่วยงานท่ีจดั
การศึกษาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และผู้สนใจท่ัวไป

 เชิงปริมาณ
1. คณะท างานฐานข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน
การศึกษา ระดับจงัหวัด
2. เจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัด
      3.   เจา้หน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง    
เชิงคุณภาพ

 ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน และ
หน่วยงานทางศึกษาทุกสังกัด
 มีระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาท่ีครบถ้วน ถูกต้อง
 เช่ือถือได้ ทันสมัย ตรงตาม
ความต้องการและทันต่อ
เวลา เช่ือมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ และน ามาใช้บริหาร
จดัการศึกษาในจงัหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษา มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน น่าเช่ือถือ 
2) ร้อยละ 95 ของ
หน่วยงานทางการศึกษามี
การปรับปรุงข้อมูลส าคัญท่ี
ต้องจดัเก็บได้ตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด  
3) ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัดเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการจดัท าฐานข้อมูล
กลางด้านการศึกษาครบถ้วน 

เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของ
หน่วยงานทางการศึกษา
สามารถน าข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการวางแผนบริหาร
จดัการศึกษาได้อย่าง
ประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 90 ความพึง
พอใจของผู้รับบริการข้อมูล

0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 2.2800 1 สธจ.
แม่ฮ่องสอน
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 2  สรา้งโอกาสทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
7.โครงการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
การจดัการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV ) และ การจดัการ
ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT)

1.เพือ่พัฒนาบุคลากร ครูผู้สอน 
มีความรู้ ความเข้าใจและแนวทาง
ในกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน การสร้างส่ือ นวัตกรรม วิจยั
 ผ่านดาวเทียม(DLTV)ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 2.
เพือ่พัฒนาบุคลากรดูแลเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การศึกษา 3.สร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการศึกษา

1.พัฒนาบุคลากร ครูผู้สอน 
โรงเรียนในสังกัด สพป.มส 1
 และ 2  โรงเรียนสังกัด สพ
ม.ในพืน้ท่ีจงัหวัดแม่ฮ่องสอน

1. บุคลากรมีความรู้ เข้าใจ 
แนวทางในการจดั
กระบวนการเรียนการสอน 
2.บุคลากรสามารถดูแล
ระบบให้สามารถใช้งานได้  
3.โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ 
งบประมาณในการบริหาร
จดัการ  4.เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ การ
เผยแพร่

9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 36.0000 1 สพป.มส. 1
และ 2  สพม.
 สคศ. ตชด.

5 3



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1. โครงการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ  เพือ่ให้ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ

ไทยในจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ได้
เรียนรู้ภาษาไทย มีทักษะในการ 
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและ
คิดค านวณเป็น

2,115 คน  ผู้เรียน จ านวน 2,115 คน
สามารถอ่นออก เขียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน และ
สามารถเรียนต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น

1.1632 1.1632 1.1632 1.1632 4.6528 2 กศน. 3 5,6



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2. โครงการจดัการศึกษาเพือ่ชุมชน
ในเขตภูเขา(ศศช.)

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพืน้ท่ีสูงให้มีทักษะ
การด าเนินชีวิตท่ีดีขึ้น ตามแนว
ปฏิบัติท่ีดี 5 ด้าน

6,328 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 6,328 
คน สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบนพืน้ท่ีสูง
ให้มีทักษะการด าเนินชีวิตท่ี
ดีขึ้น ตามแนวปฏิบัติท่ีดี 5 
ด้าน

3.1640 3.1640 3.1640 3.1640 12.6560 2 กศน. 3 5,6



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
3. โครงการ นวมินทร์ เซอร์วิส
  3.1 กจิกรรมหลัก จัดหาเคร่ืองมือและ
ยานพาหนะ
  3.2 กจิกรรมหลัก รับสมัครนักเรียน  
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

3.1.เพือ่บริการตรวจซ่อม แนะน าให้
ค าปรึกษาทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาได้หลายพืน้ที่        
3.2.เพือ่เป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เศรษฐกจิ และสังคม           3.3. เพือ่
ปริมาณนักเรียน นักศึกษาที่ใช้ความรู้
และประสงการณ์น ามาแกไ้ขปัญหา
ให้กบัผู้มาใช้บริการได้           
3.4. เพือ่สนองนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา                
        
3.5. เพือ่สนองนโยบายของรัฐบาล

เชิงปรมิาณ                    
1.มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานการติดต้ังไฟฟ้า การติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ การติดต้ัง
เคร่ืองกลไฟฟ้า การซ่อม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และการ
บ ารุงรักษาที่ทันสมัยและครบครัน
  2.มียานพาหนะที่สามารถใส่
เคร่ืองมือ บรรทุกอุปกรณ์พร้อม
ช่าง ไปปฏิบัติงานในพืน้ที่ต่างๆ 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว      
เชิงคุณภาพ                          
  1.กลุ่มนวมิน เซอร์วิส ให้บริการ
แกลู่กค้า ผู้ใช้บริการ ประชาชนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น     
2.กลุ่มนมิน เซอร์วิส ความรวดเร็ว
ในการให้บริการแกลู่กค้า 
ผู้ใช้บริการ ประชาชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีการ
พัฒนาจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์
 และมียานพาหนะที่สะดวก

เชิงปรมิาณ
1.กลุ่มนวมินทร์เซอร์วิส ออก
ให้บริการงานติดต้ังไฟฟ้า การ
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ การ
ติดต้ังเคร่ืองกลไฟฟ้า การซ่อม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และการ
บ ารุงรักษา ได้หลากหลายด้วย
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
2.กลุ่มนวมินทร์เซอร์วิส ออก
ให้บริการด้วยยานพาหนะที่
บรรทุกเคร่ืองมือ อุปกรณ์พร้อม
ช่างไปปฏิบัติงานในพืน้ที่ต่างๆ 
ได้มากกว่าเดิม
เชิงคุณภาพ
1.กลุ่มนวมินทร์ เซอร์วิส 
ให้บริการแกลู่กค้า ผู้ใช้บริการ 
ประชาชนในอ าเภอเมือง อ าเภอ
ขุนยวม และอ าเภอปางมะผ้า ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
2.กลุ่มนวมืนทร์ เซอ์วิส ในการ
ให้บริการแกลู่กค้า ผู้ใช้บริการ 
ประชาชนใน อ าเภอเมือง อ าเภอ
ขุนยวม และอ าเภอปางมะผ้า 
ด้วยความรวดเร็วย่ิงขึ้น

0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.7920 1 วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทรา
 ชินีแม่ฮ่องสอน
 งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้า
และประกอบ

ธุรกจิ

3,4 5



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
4.โครงการ เตรียมความพร้อมการเข้าสอบ
 V-NET นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

1.จัดกจิกรรมติวความรู้ให้กบันักเรียน 
นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 เพือ่เข้า
รับการทดสอบ V-NET ทุกสาขา

เชิงปริมาณ
1.นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.
2 ทุกสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ
 90 ได้รับการติวความรู้เพือ่
เตรียมความพร้อมในการสอบ Pre
 V-Net
2.นักเรียนระดับ ปวช.3 และ 
ปวส.2 ทุกสาขางานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้
และเพิม่ทักษะประสบการณ์ใน
สายอาชีพ

เชิงปริมาณ
1.นักเรียนระดับ ปวช.3 และ 
ปวส.2 ทุกสาขา ได้รับการติว
ความรู้เพือ่สอบ Pre V-Net, 
V-NET ค่าเป้าหมาย 90%
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนระดับ ปวช.3 และ 
ปวส.2 ทุกสาขา สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน V-NET เชิงคุณภาพไม่
น้อยกว่า ค่าเป้าหมาย 80%

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.4000 1 วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทรา
 ชินีแม่ฮ่องสอน

3,4 2



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
5.โครงการ อาชีวศึกษาสนับสนุนลดเวลา
เรียนเพิม่เวลารู้

1.เพือ่ขับเคล่ือนนโยบายลดเวลาเรียน 
เพิม่เวลารู้ ลงสู่การปฏิบัติของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครูผู้สอนปรับเปล่ียรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและ
เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความสุข
ในการเรียนรู้อย่างแท้จริง

เชิงปรมิาณ
-นักเรียนมัธยมต้นในเครือข่าย
ของอาชีวศึกษาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ านวน 2,009 คน
เชิงคุณภาพ
-นักเรียนมัธยมต้นในเครือข่าย
ของวิทยาลัยการอาชีพนวมินท
ราชินีแม่ฮ่องสอน ได้ลงมือปฏิบัติ
จริง มีทักษะการท างานและมี
ทักษะชีวิต

เชิงปรมิาณ
-นักเรียนมัธยมต้น จ านวน 720 
คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมัธยมต้น ได้ลงมือปฏิบัติ
จริง มี ทักษะการท างานและ
ทักษะชีวิต จ านวน 720 คน

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.2000 1 วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทรา
 ชินีแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายวิชาการ
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
6.โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าในอาคาร

1. เพือ่เข้าในกฎและมาตรฐาน
การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร
 2. เพือ่ยกระดับมาตรฐานการ
ติดต้ังไฟฟ้าในอาคารมีใบ
ประกอบวิชาชีพ
 3. เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต

เชิงปริมาณ
   นักเรียน นักศึกษาแผนก
วิชาช่างไฟฟ้า ประชาชน 
จ านวน 100 คน
  เชิงคุณภาพ
   นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนน าความรู้ทักษะ
ประยุทธ์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ

เชิงปริมาณ
     สถานศึกษามีห้องเรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางของ
สถานศึกษา จ านวน 4 ห้อง
เชิงคุณภาพ
     ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติได้
ประสบการณ์และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
ขั้น ร้อยละ 90

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.4000 1 วิทยาลัยการ
อาชีพแม่สะ
เรียง  จงัหวัด
แม่ฮ่องสอน
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

1. เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
2. เพือ่ให้นักเรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้รายวิชาต่างๆ กับ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
3. เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือการ
จดัการเรียนการสอนอาชีวะกับ
โรงเรียนในเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1,2 
เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 และโรงเรียนในสังกัด
ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ
4.  เพือ่น าอาชีวะเข้าสู่
สถานศึกษา ส่งเสริมอาชีพให้กับ
นักเรียน เพือ่น าไปประกอบอาชีพ
ได้เม่ือส าเร็จการศึกษา

เชิงปริมาณ
   นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถเข้าเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ได้ร้อย
ละ 90  
  เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและเกิดทักษะด้าน
วิชาการ   ร้อยละ 80
   2. นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับมี
วิชาชีพสามารถประกอบ
วิชาชีพได้ ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ
     นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถเข้าเรียน
ต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อย
ละ 90
เชิงคุณภาพ
    นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและเกิดทักษะด้าน
วิชาการ ร้อยละ 80
    นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับมี
วิชาชีพสามารถประกอบ
วิชาชีพได้ ร้อยละ 80
      

0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 1.4400 1 วิทยาลัยการ
อาชีพแม่สะ
เรียง  จงัหวัด
แม่ฮ่องสอน
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
8.โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม เพือ่พัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียน

 1.  เพือ่ให้โรงเรียนได้พัฒนา
ศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ท่ีดี น่าสนใจ ตอบสนองต่อ
ความต้องการในการ แสวงหา
ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 
 2.  เพือ่เป็นศูนย์วิทยบริการด้าน
อาเซียนแก่ชุมชน
 3.  เพือ่จดัให้เป็นห้องเรียน และ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและ
ตอบสนองการเป็นมาตรฐานสากล
 4.  เพือ่เป็นศูนย์กลางในการจดั
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ ด้าน
ภาษา วัฒนธรรม ของประชาคม
อาเซียน

 เชิงปริมาณ
  1.นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
 สพม.34
  2.นักเรียนโรงเรียนต่าง
สังกัดในจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
  3.ประชาชนท่ัวไปใน
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมาใช้บริการศูนย์
อาเซียนศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจด้านภาษา 
วัฒนธรรม ตนเองและ
วัฒนธรรมสากลของอาเซียน
 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้
2. ของนักเรียน/ครู/
ผู้ปกครอง หรือชุมชนมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
ของศูนย์อาเซียนศึกษา
 3.    นักเรียนและ หรือผู้ท่ี
สนใจในการศึกษาหาความรู้
ภายในศูนย์ได้รับความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ80ของนักเรียน
ทังหมดได้เข้าใช้บริการ

เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มาใช้บริการศูนย์อาเซียน
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านภาษา วัฒนธรรม
อาเซียนมากย่ิงขึ้น
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน/
ครู/ผู้ปกครอง หรือชุมชนมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของศูนย์อาเซียน
ศึกษา
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
และ หรือผู้ท่ีสนใจใน
การศึกษาหาความรู้ภายใน
ศูนย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และ
กิจกรรมอื่นๆท่ีจดัขึ้นภายใน
ศูนย์

0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 1.6000 1 โรงเรียนห้อง
สอนศึกษา 

ในพระ
อุปถัมภ์ฯ
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม
  9.1 กิจกรรมหลักพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องเคร่ืองมือ
  9.2 กิจกรรมหลักพัฒนาและ
ปรับปรุงเก็บเคร่ืองแก้วและห้อง
เตรียมสาร
 9.3 พัฒนาและปรับปรุงเก็บสารเคมี

1.  เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จดักระบวนการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
2.  เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านวิชาการ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
3.  เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการ และ
ห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ท่ีช่วย
อ านวยความสะดวกในการเรียน
การสอนท่ีช่วยส่งเสริมให้การ
เรียนการสอนของนักเรียนมี
คุณภาพย่ิงขึ้น
 4.  เพือ่สนับสนุนให้การจดัการ
เรียนการสอน ทางด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อมเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี
 5. เพือ่สร้างความตระหนักต่อ
การเรียนรู้ การเลือกใช้และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
เทคโนโลยี  ให้เกิดความ
เหมาะสมต่อชีวิตประจ าวัน  และ
น าเอาความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
ในชุมชนได้

เชิงปริมาณ
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มี
ห้องปฏิบัติการ และห้องเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการ
สอนทางวิทยาศาสตร์  ท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การเรียนการสอน  8 
โรงเรียน
 เชิงคุณภาพ
 1.  ผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
 2.  ครูและนักเรียนตระหนัก
ในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีความ
สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อม
และการด ารงชีวิต
 3.  ครูและนักเรียนมีเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม
 4.  มองเห็นคุณค่าท้ังการใช้
และการอนุรักษ์  ตลอดจนมี
ความคิดสร้างสรรค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์

เชิงปริมาณ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมี
อุปกรณ์ส าหรับส่ือการเรียน
การสอน ท่ีสามารถใช้งาน
ได้ดี
มีสภาพแวดล้อม เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ท่ีครบวงจรเพือ่
การพัฒนาการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม               
                               
เป้าหมาย ร้อยละ 80

4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 16.0000 1 โรงเรียนห้อง
สอนศึกษา 
ในพระ
อุปถัมภ์ฯ
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
10.โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

1.เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน       ช้ัน ป.6และ ม.3 ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 2.เพือ่
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ช้ัน ป.3 
ด้านภาษา การคิดค านวณ และ
เหตุผล
3.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือกลุ่ม รร. และและ
สถานศึกษาในการวางแผน 
พัฒนา  รูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ และน าสู่การปฏิบัติ
อย่างรูปธรรม

1.โรงเรียนในสังกัด 
สพป.มส.1 ,2  จ านวน 307 
โรง

1.กลุ่มโรงเรียนสามารถ
วางแผน พัฒนารูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนใน 5 กลุ่ม สาระการ
เรียนรู้หลัก และน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 12.0000 1 สพป.มส.1 ,2
   สพม.  สค
ศ.   วชช
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
11.โครงการขับเคล่ือนการอ่านออก 
เขียนได้

1.ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการ   พัฒนาการอ่าน การเขียนของ
นักเรียนชั้น      ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
   2.ต่อยอดการพัฒนาขับเคล่ือน
นโยบาย เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้
เร่ืองและส่ือสารได้  บูรณาการเชื่อมโยง
สู่การเรียนการสอนในกลุ่มบูรณาการ
เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้กจิกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นฐานในการ
พัฒนา
3.ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา
นวัตกรรมการแกไ้ข
4.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มโรงเรียนหรือเครือข่ายการพัฒนา
เชิงบริหาร
ในการขับเคล่ือนนโยบาย "เร่งรัดพัฒนา
คุณภาพการอ่านรู้เร่ืองและส่ือสารได้สู่
การปฏิบัติระดับห้องเรียน

1.ผู้บริหารและครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สพป .1 , 2
การศึกพิเศษ  ตชด. จ านวน  324 
 โรงเรียน

1.โรงเรียนได้สามารถจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนเพือ่แกป้ัญหา
การอ่าน การเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  2.คณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียนมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ สามารถขับเคล่ือนงาน
การเรียนการสอนภาษาไทยของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ได้รูปแบบการพัฒนาบริหาร 
การจัดการเรียนการสอนและการ
นิเทศที่แกป้ัญหาการอ่านออก
เขียนได้อย่างหลากหลาย

9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 36.0000 1 สพป.มส.1 ,2
   ตชด. การ 
    ศึกษา
พิเศษ
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
12.โครงการ ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 1.เพือ่ต่อยอดการพัฒนา

ขับเคล่ือนนโยบาย      "ลดเวลา
เรียน เพิม่เวลารู้"  บูรณาการสู่
การ    เรียนการสอน 2.เพือ่
ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาการ
เรียน    การสอนเน้นให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติ  (Active Learning)
 และมีพัฒนาการ 4 H   3.เพือ่
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของกลุ่ม
โรงเรียนในการขับเคล่ือนนโยบาย
 "ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้" สู่การ
ปฏิบัติ

1.โรงเรียนในสังกัด 
สพป.มส.1 , 2 และสพม.เขต
 34  จ านวน   315  โรงเรียน

1.โรงเรียนทุกโรงจดัการ
เรียนการสอนเป็นระบบและ
  มีประสิทธิภาพ 2. .กลุ่ม
โรงเรียนมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ สามารถ
ขับเคล่ือนการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ         
  3. .ได้รูปแบบการ
พัฒนาการบริหารการจดัการ
เรียนรู้
และการนิเทศตามแนว 
Active Learning

4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 16.0000 1 สพป.มส.1 
และเขต 2    
  สพม   วชช
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
13.โครงการก่อสร้าง ศูนย์วิวัฒน์ 3 
GEN : C.A.R.E center(Child Adult 
and Retire Evolution Center)

1.เพือ่ให้นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไปในจงัหวัด
แม่ฮ่องสอนมีแหล่งเรียนรู้ แหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลเป็นศูนย์การฝึก
ทักษะเพือ่การพัฒนาแรงงานให้มี
คุณภาพ
2.เพือ่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยใน
จงัหวัดแม่ฮ่องสอนมีพัฒนาการ
ครบทุกด้าน เป็นทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณภาพ และเป็นก าลัง
ในการพัฒนาประเทศ
3.เพือ่เตรียมความพร้อมเพือ่
รองรับกับสังคมผู้สูงอายุ และให้
ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลตัวเอง

เชิงปริมาณ
1. อาคารศูนย์สามวัยและส่ิง
อ านวยความสะดวกเพือ่การ
เรียนรู้
2.อาคารอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้เข้ารับบริการ
3.ลานเสริมสร้างสุขภาวะ
และพลานามัย
เชิงคุณภาพ
เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และผู้สูงอายุมีสุขภาวะท่ีดี มี
ทักษะอาชีพ และเรียนรู้
ตลอดชีวิต

เชิงปริมาณ
จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานท่ี
ได้รับการออกแบบและ
ก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในจงัหวัด
แม่ฮ่องสอนทุกช่วงวัยมี
ความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและทักษะ
การด ารงชีวิต

112.7900 - - - 112.7900 3 อบจ.มส. 3 5



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่4 ผลิตและพัฒนาผู้บรหิาร คร ูคณาจารย์และบุคลากรทางศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1.โครงการ พัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วม
เพือ่การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กบันโยบายด้านอาชีวศึกษา

1.เพือ่ให้วิทยาลัยการอาชีพนวมินท
ราชินีแม่ฮ่องสอน มีบุคลากรที่มีคามรู้
ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน กฎหมาย ระเบียบ
 พรบ. และการพัฒนาตนเองที่ทันสมัย 
สอดคล้องกบันโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
และตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกจิแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 วิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเกดิประสิทธิภาพต่อ
ผู้เรียน ครู สถานศึกษา
2.ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา
น าไปด าเนินการ มีการพัฒนา แสวงหา
ความรู้หรือทักษะ และสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติในการท างานต่อไป

เชิงปรมิาณ
-บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 66 คน
เชิงคุณภาพ
-บุคลากรของวิทยาลัยฯ ร้อยละ 
75 ได้รับการพัฒนา

เชิงปรมิาณ
-บุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
-บุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
การพัฒนา ร้อยละค่าเป้าหมาย 
75

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.8000 1 วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทรา
 ชินีแม่ฮ่องสอน
 งานบุคลากร

3,4 3



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่4 ผลิตและพัฒนาผู้บรหิาร คร ูคณาจารย์และบุคลากรทางศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2.โครงการ การพัฒนาการจดัการ
เรียนรู้และเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับการแลกเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 (โรงเรียนประชารัฐ)

1.เพือ่พัฒนาผู้บริหารและครูให้มี
คุณลักษณะและสมรรถนะความ
เป็นผู้น า                              
  2.เพือ่จดัท าและเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล
3.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาระบบ ICT เพือ่การศึกษา
และบริหารส่ือ                       
  4. เพือ่ยกระดับความสามารถ
ด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
5.เพือ่พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน คู่มือและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพือ่พัฒนา
คุณธรรมและทักษะอาชีพ

1.โรงเรียนในสังกัด 
สพป.มส.1 จ านวน 24 
โรงเรียน                  2.
โรงเรียนในสังกัด สพป.มส.2
 จ านวน 24 โรงเรียน         
         3.โรงเรียนสังกัด
ต ารวจตระเวณชายแดน เขต
 1 ,2                 4.
โรงเรียนสังกัด สพม.34 
จ านวน 2 โรงเรียน            
      5.โรงเรียนสังกัด สศศ. 
จ านวน 2 โรงเรียน

1. ผู้บริหารและครูมี
คุณลักษณะและสมรรถนะ
ความเป็นผู้น าในการบริหาร
การศึกษาและการจดัการ
เรียนรู้ท้ังด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา
2.มีระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ท่ีโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 28.0000 1 สพป.มส.1 
และเขต2สพ
ม., สศศ.
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่4 ผลิตและพัฒนาผู้บรหิาร คร ูคณาจารย์และบุคลากรทางศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
3.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี 
โดยใช้ระบบ Stem

1.เพือ่พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
สถานศึกษา
2.เพือ่ให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม ส่ือ
การเรียนรู้  กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา
3.เพือ่กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครองและนักเรียน ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี        4. เพือ่ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการขับเคล่ือนการ
จดัจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา
ทุกแห่ง

1.โรงเรียนในสังกัด 
สพป.มส.1 จ านวน 135
โรงเรียน 
2.โรงเรียนในสังกัด 
สพป.มส.2 จ านวน 172
โรงเรียน
3.โรงเรียนในสังกัด สพม. 11
 โรงเรียน

1.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและสามารถจดั
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้เข้าร่วมงานมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนานวัตกรรม ส่ือการ
เรียนรู้ กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนัก
ถึงความส าคัญและ
เห็นคุณค่าของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 40.0000 1 สพป.มส.1 
และเขต 2  
สพม.     สคศ.
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนรว่มในการจัดการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล

1.เพือ่ประชุมสร้างความเข้าใจ 
ขับเคล่ือนยกระดับโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล               2. 
เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล    
          3.เพือ่พัฒนาครูผู้สอนให้
มีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล           4..เพือ่
นิเทศติดตามก ากับการขับเคล่ือน
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
5.เพือ่สร้างและขยายเครือข่าย
พัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในแต่ละอ าเภอ

1. โรงเรียนในสังกัด 
สพป.มส.1 และ เขต 2 
จ านวน 7 โรงเรียน
2.โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต
 34 จ านวน 8 โรงเรียน

1.ปรับปรุงหลักสูตร อบรม
ยกระดับมาตรฐานสากล
2.พัฒนาการเรียนการสอน
รูปแบบ  EP/MEP
3.น าผลการนิเทศขับเคล่ือน
คุณภาพสถานศึกษา
4.แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประกวด Best Practices

15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 60.0000 1 สพป.มส.1 
และเขต 2  
สพม.
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนรว่มในการจัดการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2.โครงการตรวจติดตาม ประเมินผล
 การขับเคล่ือนนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ

1.เพือ่ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงานตาม นโยบาย ของ
รัฐบาล จดุเน้นของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2.เพือ่แก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 
 สถานศึกษาในพืน้ท่ี ท่ีเกิดขึ้นให้
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก าหนด
3.หน่วยงาน สถานศึกษามีความ
พร้อมในการรับตรวจราชการการ
ปฏิบัติงานตามแผนตรวจราชการ

1. สถานศึกษาในสังกัดท้ังใน
และนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

1.หน่วยงานทางการศึกษา
สามารถขับเคล่ือนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษา
ธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.2000 1 สธจ.
แม่ฮ่องสอน
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนรว่มในการจัดการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
3.โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนการจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาและจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2563
ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด
แม่ฮ่องสอน

1เพือ่ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนา
การศึกษาจงัหวัดแม่ฮ่องสอน
2.  เพือ่มีแผนพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 –
 2567 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินงาน
3. เพือ่ให้ทุกภาคส่วน ร่วมในการ
จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัด

1.ผู้แทนหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดในจงัหวัด
แม่ฮ่องสอน และเจา้ท่ี 
จ านวน 80 คน

1.ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถ
ขับเคล่ือนการศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษา
ธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ท่ัวถึง ครอบคลุม และมี
คุณภาพ

0.2768 0.2768 0.2768 0.2768 1.1072 1 สธจ.มส. 6 1



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่6  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1.โครงการการวิจยัเพือ่พัฒนาการ
จดัการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในจงัหวัดแม่ฮ่องสอน
  กิจกรรมที ่1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการวิจยัเพือ่
พัฒนาการจดัการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษในจงัหวัดแม่ฮ่องสอน
  กิจกรรมที ่2 การนิเทศ ติดตาม
และค าปรึกษางานวิจยัส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในจงัหวัดแม่ฮ่องสอน
  กิจกรรมที ่3 การประกวดผลงาน
ทางวิชาการเพือ่การคัดเลือกผลงาน
งานวิจยัส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษในจงัหวัด
แม่ฮ่องสอน

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีทักษะ
กระบวนการในการท าวิจยั 
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
2. เพือ่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา น า
กระบวนการวิจยัมาพัฒนาการ
จดัการเรียนการสอนท่ีคุณภาพ
3. เพือ่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานทาง
วิชาการและผลการปฏิบัติงาน
การจดัการศึกษาท่ีเป็นเลิศ

เชิงปริมาณ
1) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม 
ภายในจงัหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2) จ านวนผลงานวิจยัท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เชิงคุณภาพ
1) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม 
มีทักษะกระบวนการในการ
ท าวิจยัส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ
2) นักเรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาและมีการจดัจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
ความเหมาะสมรายบุคคล

เชิงปริมาณ
1) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม 
ภายในจงัหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2) จ านวนผลงานวิจยัท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เชิงคุณภาพ
1) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม 
มีทักษะกระบวนการในการ
ท าวิจยัส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ
2) นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาและมีการจดัจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
ความเหมาะสมรายบุคคล

0.5632 0.5632 0.5632 0.5632 2.2528 3 1. ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ 
จงัหวัด
แม่ฮ่องสอน 
(ผู้จดัโครงการ)
2. 
ส านักงาน/
ศึกษานิเทศก์
ของสพป.มส.
เขต 1 และ 
เขต 2
2. โรงเรียน
เรียนรวมใน
จงัหวัด
แม่ฮ่องสอน 
จ านวน 120 
โรง

3,4 3,4



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่6  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2. โครงการ การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่บูรณาการร่วมโครงงาน
วิทยาศาสตร์

1.เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ การเรียนให้กบันักเรียน 
นักศึกษา
2.เพือ่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต
 การบริการ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ 
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

เชิงปรมิาณ
1.จ านวนชิ้นงานหรืองานวิจัยของ
บุคลากรในวิทยาลัยฯ
2.จ านวนโครงการของนักเรียน 
นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนนักศึกษาได้ทักษะจาก
การปฏิบัติจริง

เชิงปรมิาณ
-จ านวนชิ้นงานหรืองานวิจัยของ
นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ
ปวส.2
เชิงคุณภาพ
-นักเรียน นักศึกษาได้ทักษะการ
ปฏิบัติงานจริง

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.2000 1 วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทรา
 ชินีแม่ฮ่องสอน
 งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์

2 4



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทกัษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้นตามเปูาหมายของ 
สพฐ.          2.  เพื่อให้
นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
รายวิชาต่างๆ กับ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน      
 3.  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
เห็นความส าคัญของการ
เตรียมตัวในการเรียน       
  4.  เพื่อให้นักเรียน
สามารถสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ตาม
สาขาที่นักเรียน

3.1 เชิงปริมาณนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  จ านวน 
1,800 คน                
3.2 เชิงคุณภาพนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้รับ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้นตามเปูาหมายของ
สถานศึกษา

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

 ตัวช้ีวัด  นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เปูาหมายของ สถานศึกษา

- ตัวช้ีวัด นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการ สามารถเข้าเรียน
ต่อในระดับอุดมศึกษา  

 - ตัวช้ีวัด นักเรียน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
 ความเข้าใจและเกิด
ทักษะด้านวิชาการ  

2.5020 2.5020 2.5020 2.5020 10.0080 1 ส านักงาน
เขตพืน้ที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
 เขต 34 
บูรณาการ
ร่วมกับ
โรงเรียน
ห้องสอน
ศึกษาใน
พระอุปถัมภ์
 ฯ และ
โรงเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ที่มีการ
เรียนการ
สอนชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 6

3 5

แบบฟอรม์  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)

แบบฟอรม์  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทกัษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2. โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ                        
      2.1 กิจกรรมหลัก 
โครงการสร้างปุาสร้างรายได้

เพื่อฟื้นฟปูุาต้นน้ าล าธาร 
ลดรายจ่าย สร้างรายได้
ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่
เปูาหมาย และสร้าง
จิตส านึกในการดูแลรักษา
ปุา สร้างชุมชนให้แข็มแข็ง

400 คน 400 คน ศศช. 124 แห่ง สามรถลดรายจ่าย และ
สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
ในพื้นท่ีเปูาหมาย และ
สร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาปุา สร้างชุมชนให้
แข็มแข็ง

0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 2.6400 2  กศน. 3 5,6



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)

แบบฟอรม์  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทกัษะชีพอาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพและการมีงานท า บนวิถีวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
3. โครงการเกษตรย่ังยืน
ปลอดภัยด้วยไฮโดรโปนิกส์      
               3.1 กิจกรรมหลัก
จัดซ้ือโรงปลูกผักส าเร็จรูป  
ปลุกและจ าหน่ายผลผลิต

1. เพื่อให้นักเรียนศึกษา
และปฏิบัติเกีย่วกับการ
ปลูกพชืไร้ดิน
2. เพื่อลดปัญหาเกีย่วกับ
พื้นที่ที่จ ากัดในการปลูก
พชืของโรงเรียน
            3. เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้นักเรียน 
คณะครูและผู้ปกครอง หัน
มาลดการใช้สารเคมี และ
ยาปราบศัตรูพชื ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อผู้บริโภคได้
บริโภคพชืผักที่ปลอด
สารพษิ
            4.เพื่อเสริม
ทักษะการเรียนรู้ให้
นักเรียนเพื่อจะได้น าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพในอนาคต

เชิงปริมาณ
         นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนในสังกัด สพม.34
 8 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความ
เรียนรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับสารปลูกพชืไร้
ดินมากย่ิงขึ้น
2. ลดปัญหาเกีย่วกับการ
ไม่มีพื้นที่ ที่ปลูกพชืของ
นักเรียน
3. สนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกษตรหันมาลดการ
ใช้สารเคมี และยาปราบ
ศัตรูพชื ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ
ผู้บริโภคได้บริโภคพชืผัก
ที่ปลอดสารพษิ
       4.นักเรียนมีทักษะ
การเรียนรู้เพื่อจะได้
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพใน
อนาคต

นักเรียนทุกคน โรงเรียนในสังกัด 
สพม.34 ทุก
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ในสังกัด สพม.34
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนมีความ
เรียนรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
สารปลูกพชืไร้ดินมากย่ิงขึ้น
2. โรงเรียนมีโรงปลูกผักโฮ
โดรโปนิกส์ขนาด 576 ช่อง
 จ านวน  1  โรง/โรงเรียน
3. นักเรียน คณะครู  และ
ผู้ปกครองร้อยละ  80  หัน
มาลดการใช้สารเคมี และ
ยาปราบศัตรูพชื ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อต่อตนเองและ
ได้บริโภคพชืผักท่ีปลอด
สารพษิ
4.นักเรียนร้อยละ  80  มี
ทักษะการเรียนรู้เพื่อจะได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต

0.6800 0.6800 0.6800 0.6800 2.7200 1 โรงเรียนห้อง
สอนศึกษาใน
พระอุปถัมภ์ฯ

3 5



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)

แบบฟอรม์  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1. โครงการการสัมนาเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรครูของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 1.1 งบด าเนินงาน 
   1.1.1 ค่าตอบแทน
   1.1.2 ค่าใช้สอย                 
        1.1.3 ค่าวัสดุ
 1.2 กิจกรรมหลักสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

1. เพื่อศึกษาผลการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการ
กิจกรรมแต่ละขั้นตอน
2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัย
และประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรครู
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.เชิงปริมาณ
  1.1 ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51 คะแนน
  1.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย
2. เชิงคุณภาพ
  แนวปฏิบัติที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บุคลากรครูภายใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัด
แม่ฮ่องสอนทั้ง 7 
อ าเภอ

1. ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาและการ
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเปูาหมาย      
 2. ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน           
 3. แนวปฏิบัติท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรครู
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.4000 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เชียงใหม่ 
วิทยาลัย

แม่ฮ่องสอน

3 1



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)

แบบฟอรม์  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2. โครงการ พฒันาครูท่ีมีวุฒิไม่
ตรงกับภาระงานสอน             
           2.1 กิจกรรมหลักจัด
อบรมและพฒันาครูผู้สอนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีมีวุฒิไม่ตรง
กับภาระงานสอนท้ัง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

2.1 เพื่อส ารวจจ านวน
ครูผู้สอนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนที่มีวุฒิไม่ตรง
ตามภาระงานสอน
 2.2 เพื่อสร้างและจัดท า
แบบทดสอบวัดความรู้
ครูผู้สอนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนที่มีวุฒิไม่ตรง
กับภาระงานสอน
 2.3 เพื่อจัดอบรมครูผู้สอน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มี
วุฒิไม่ตรงกับภาระงาน
สอนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
 2.4 เพื่อติดตามผลจาก
การอบรม และพฒันา
ครูผู้สอนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนที่มีวุฒิไม่ตรง
กับภาระงานสอน

1. เชิงปริมาณ
   1.1 ความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน
   1.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย
2 เชิงคุณภาพ
  ครูผู้สอนที่มีวุฒิไม่ตรง
กับภาระงานสอน มี
ความรู้ความสามารถใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
สอนมากย่ิงขึ้น

บุคลากรครูภายใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัด
แม่ฮ่องสอนทั้ง 7 
อ าเภอ

  1.ร้อยละของครูท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมการศึกษา
และการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย         2. 
ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน           
   3. ครูผู้สอนท่ีมีวุฒิไม่
ตรงกับภาระงานสอน มี
ความรู้ความสามารถใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน
มากย่ิงขึ้น

0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 2.2800 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เชียงใหม่ 
วิทยาลัย

แม่ฮ่องสอน

3 1



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)

แบบฟอรม์  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4  ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
3. โครงการ การมีส่วนร่วมเพื่อ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาใน
พื้นท่ีพเิศษ                          
               3.1 กิจกรรมหลัก
ประสานหน่วยงานตันสังกัดที่
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู          
           3.2 คณะครุศาสตร์ ม.
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน ปฐมนิเทศและ
จัดส่งนักศึกษาไปฝึกสอน
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีขาดแคลนครู

เพื่อบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

1. เชิงปริมาณ
  1.1 ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51 คะแนน
  1.2 จ านวนนักศึกษา
ไปฝึกสอนโรงเรียนขนาด
เล็กที่ขาดแคลนครู
 2. เชิงคุณภาพส่งเสริม
สนับสนุนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ในพื้นที่ชายแดน

โรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนที่ขาด
แคลนบุคลากรครู
ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1. ร้อยละของสถานศึกษา
ท่ีต้องการความช่วยเหลือ
และพฒันาเป็นพเิศษอย่าง
เร่งด่วนในพื้นท่ีชายแดนท่ี
ได้รับการพฒันาให้มี
คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80 ของกลุ่มเปูาหมาย     
  2. ร้อยละของนักศึกษาที
ผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเปูาหมาย      
 3. ส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในพื้นท่ีชายแดน

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 8.0000 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เชียงใหม่ 
วิทยาลัย

แม่ฮ่องสอน

3 1



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)

แบบฟอรม์  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมใหท้กุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1. โครงการสาธารณสุขอาสา
สร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน   
  1.1 กิจกรรมหลักให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัย แก้ไข
ปัญหายาเสพติด และปัญหา
อืน่ๆ ทางสังคมในหมู่บ้าน
ชายแดนบ้านดอยแสง

2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริม
สุขภาพ และปูองกันโรคที่
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม
สุขภาพแก่ประชาชนใน
ชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.2 เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านดอยแสง
ได้รับความรู้และการตรวจ
สุขภาพ
อนามัยช่องปาก  
2.3 เพื่อให้นักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ได้ฝึกทักษะด้านจิต
อาสาในการให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ชุมชน
2.4 ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ
แก่นักศึกษาสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม่

1. เชิงปริมาณ
   1. ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51 คะแนน
3.1.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย
   2. เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การตรวจสุขภาพตาม
มาตรฐานสากล

นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ต าบล
ดอยแสงอ าเภอ
เมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ต าบลดอยแสง
อ าเภอเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย                
  2. ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน           
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
อนามัย ร่างกาย จิตใจท่ีดี
ขึ้นและมีคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพอนามัย ร่างกาย 
จิตใจ ตามมาตรฐานสากล

0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.1200 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เชียงใหม่ 
วิทยาลัย

แม่ฮ่องสอน

5 4



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)

แบบฟอรม์  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมใหท้กุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2. โครงการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพกิารด้อยโอกาสแบบมีส่วน
ร่วม ศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
   - จัดท าโครงการเสนอขอ
งบประมาณต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้แก่ อ าเภอปาย 
อ าเภอปาง-มะผ้า อ าเภอแม่ลา
น้อย อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอ
สบเมยอ าเภอขุนยวม และ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1. เพื่อสร้างโอกาสในการ
จัดการศึกษา และ
ให้บริการกับเด็กพกิารใน
รูปแบบที่หลากหลาย โดย
ห้องศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพกิารในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้อย่างทั่วถึง
 และคลอบคลุมทุกพื้นที่
 2. เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการด าเนินงาน
ศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พกิารในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้มีการ นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
ในห้องศูนย์การเรียน
เฉพาะความพกิาร ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชิงปริมาณ
1. มีหน่วยบริการ ศูนย์
การศึกษาพเิศษ ประจ า
จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ 
จ านวน 7 ศูนย์ ในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เชิงคุณภาพ
2. ห้องหน่วยบริการ 
ศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ประจ าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

1. เด็กพกิารได้รับ
การพฒันาศักยภาพ
เต็มตามศักยภาพ
และความสามารถ
ของแต่ละบุคคล
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ ร้อยละ 85
2. จ านวนหน่วย
บริการ ศูนย์
การศึกษาพเิศษ
ประจ าจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้น
3. ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง

7 อ าเภอภายใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เด็กพกิารได้รับการพฒันา
ศักยภาพเต็มตามศักยภาพ
และความสามารถของแต่
ละบุคคลอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ ร้อยละ 85

1.5340 1.5340 1.5340 1.5340 6.1360 3 1. ศูนย์
การศึกษา
พเิศษ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
(ผู้จัดโครงการ)
2. อบจ.และ 
อปท.ภายใน
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
(ผู้สนับสนุน
งบประมาณ)

4,6 5,6
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ส่วนที ่5 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
 การน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดแมํฮํองสอน ไปสูํการปฏิบัติจ าเป็นจะต๎อง
อาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนการด าเนินงานโครงการตํางๆ ภายใต๎แผนปฏิบัติราชการฯ 
ให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาประสงค๑ที่ก าหนดไว๎จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องมีการระดมสรรพก าลังทั้งในด๎านบุคลากร
งบประมาณวัสดุอุปกรณ๑เทคโนโลยีตํางๆตลอดจนการสร๎างความตระหนักในการมีสํวนรํวมเป็นเจ๎าของและการสื่อสาร
ระหวํางองค๑กรดังนั้นจึงก าหนดกระบวนการที่ส าคัญในการน าแผนฯไปสูํการปฏิบัติดังนี้ 
 1. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดในการด าเนินการแปลง
ยุทธศาสตร๑กลยุทธ๑ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดแมํฮํองสอนไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม                 
โดยน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ประกอบด๎วยโครงการ/กิจกรรมหลักที่จะนาไปสูํ
เปูาประสงค๑ท่ีชัดเจนรวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบตํอการบรรลุเปูาประสงค๑หลัก 
 2. ผู๎บริหารระดับสูงและผู๎บริหารหนํวยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดต๎องให๎ความส าคัญ 
ในการใช๎แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดแมํฮํองสอนเป็นกรอบในการบริหารงาน 
 3. ด าเนินการชี้แจงสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) 
ให๎บุคลากรในหนํวยปฏิบัติได๎รับทราบอยํางชัดเจนเพื่อการมีสํวนรํวมและสนับสนุนให๎การด าเนินงานตามแผนฯเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 4. ในแตํละปีให๎หนํวยงานในสํวนกลางสนับสนุนทรัพยากรอยํางเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของทุกหนํวยงานในสังกัดในทุกระดับ 
 5. การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดแมํฮํองสอนต๎อง
ก าหนดทิศทางและกระบวนการที่ส าคัญดังนี้ 
  - ให๎ความส าคัญกับการติดตามความก๎าวหน๎าในแตํละยุทธศาสตร๑การประเมินผลส าเร็จและ 
ผลกระทบของการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องโดยอาจจ าแนกรายไตรมาส 
  - พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการแปลงแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ไปเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด โดยน าวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมมาใช๎ 
  - สร๎างระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูล
สารสนเทศที่ถูกต๎องเพ่ือการทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายได๎ทันเหตุการณ๑ 
  - สร๎างการเชื่อมโยงข๎อมูลสารสนเทศระหวํางหนํวยงานสํวนกลางและหนํวยงานในพื้นที่ให๎เป็นระบบ
ที่สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎สะดวกเพ่ือให๎ทุกฝุายมีข๎อมูลที่แมํนย าสาหรับใช๎ประโยชน๑ในการประเมินผลในระดับตํางๆ 
ให๎มีความสัมพันธ๑สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และจัดท าแผนพัฒนา 
       การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

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

  เ พ่ื อ ให้ กา รขั บ เ คลื่ อน เ ชื่ อม โ ย งและบู รณาการ  น โยบายและยุ ทธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานที่เกี่ยวจ้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ เตรียมการ รวบรวมข้อมูล ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ไฟล์น าเสนอที่ประชุม จัดพิมพ์สรุปผล รายงานการ
ประชุม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการจัดประชุมและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ทบทวน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

๑. ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                    ประธานกรรมการ 
๒. รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน             รองประธานกรรมการ 
๓. นายเรืองเดช สุขโอรส  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                  คณะกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 
๔. นางอานงค์  ปินตา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       คณะกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
๕. นางอุทิน  เชาว์การ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน    คณะกรรมการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๖. นางสาวนรีพัฒน์  ณรุจวรกิจตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๗. นายน าพล  รัตนศาสตร์ชาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา    คณะกรรมการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
                  /๘. นายชัยวัฒน์ ... 
 



- ๒ - 
 

๘. นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน   คณะกรรมการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๙. นายไพศาล  ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๐. นางนพเก้า  ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

๑๑. นายสมคิด  ศรีธร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     คณะกรรมการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๒. นางธัญชนก  ศรีสุนันทา นักวิชาการศึกษาช านาญการ    คณะกรรมการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

๑๓. นางภูษนิศา  มาพิลูน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    คณะกรรมการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๔. นางแน่งน้อย  ทนันชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   คณะกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 

๑๕. นางวรรณพร  เรียงไรสวัสดิ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    คณะกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 

๑๖. นางสาวขวัญทิชา  ศรีธร ลูกจ้างชั่วคราว    คณะกรรมการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๗. นายอนุเดช  ปุรณะวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        คณะกรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติตามภารกิจและหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด  เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการต่อไป ทั้งนี้ให้ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

 (นายบุญชู  จันทร์ด า) 
     ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 นายบุญชู จันทร๑ด า  ศึกษาธิการจังหวัดแมํฮํองสอน 
 นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี  รองศึกษาธิการจังหวัดแมํฮํองสอน 
 
คณะท างาน รวบรวมข้อมูล จัดท ารูปเล่ม 

นายเรืองเดช สุขโอรส   ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1 
นางอานงค๑  ปินตา   ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
นางแนํงน๎อย  ทนันชัย  นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1 

นางภูษนิศา  มาพิลูน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแมํฮํองสอน 

นายอนุเดช  ปุรณะวิทย๑   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแมํฮํองสอน 

 

จัดท าปก 

 นายปรีชา  โหลํเจ  พนักงานราชการโรงเรียนบ๎านปุายาง 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1 
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