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แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ 
ของแต่ละขั้ นตอน เป้ าหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ์  และตั วชี้ วัดของภารกิจของหน่ วยงาน                  
และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ให้แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีว่าต้องสอดคล้องกับ            
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นั้น 
 

  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)          
“การศึกษาของจังหวัดแพร่ มีคุณภาพโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยี             

มาใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข” 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1.สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคุณธรรม 

จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 2.พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมพร้อมรับ             
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงโอกาส ในการศึกษาและเรียนรู้             
ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ทุก
ระดับ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยม TEAMWINS 
  T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
      I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S = Service Mind การมจีิตมุ่งบริการ  
 
 

 



(ข) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การ   แข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                            
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                               
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                               
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคม 
 เป้าประสงค์ที่ 2 ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา มีองค์ความรู้เทคโนโลยีและเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสู่สากล 
 เป้าประสงค์ที่ 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา มีทักษะ ความรู้ความสามารถและมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพโดยไม่ก าจัดเวลาและสถานที่ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ยกระดับคุณภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ อย่างทั่วถึง 
 เป้าประสงค์ที่ 5 คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึก รักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม 
ภาษา  มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   สู่การปฏิบัติในการ
ด ารงชีวิต 
 เป้าประสงค์ที่ 6 เน้นการท างานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหารจัดการบริหารแบบ มีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป้าประสงค์ที่ 1 
1.คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย             
อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่                                                                                                  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป้าประสงค์ที่ 2 
1.  ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ ที่จ าเป็นในศตวรรษ      
ที่ 21     
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ      
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพ 
และมาตรฐาน       



(ค) 
 

4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่        
5. มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ        
6. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน       
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา        
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                                             
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย                         
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 5 
1. คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ      
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ        
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 6 
1. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่     
3. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียนสถานศึกษา 
และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ        
4. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ ก าลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
        


