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ค ำน ำ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ . 2546                 
มาตรา 9 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  และ ฉบับที่ 2 
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปีซึ่งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องนั้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ             
เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม  2562  เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2563 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี  (พ .ศ . 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายรัฐบาล  (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยมี
สาระส าคัญ ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
 ส่วนที่ 4 งาน/โครงการตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน (ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต)/กองทุน/ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
 ส่วนที่ 5 แผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
 ส่วนที่ 6 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 

 กลุ่มนโยบายและแผน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) ฉบับ
นี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ (1) 
ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด 
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณ        
ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 มาตรา 4  ให้ยกเลิกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 และให้ใช้ข้อความนี้แทน
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปีซึ่งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวในกรณีท่ีส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ   ในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมี
มติ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นั้น  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ 2562 (ฉบับที่ 2 ) สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

วัตถุประสงค ์
  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรจัดงบประมาณ) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
  1. ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ                   
(พ.ศ. 2560-2574) นโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ และร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  2. จัดท ากรอบเค้าโครง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามตามรูปแบบที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด (ฉบับได้รับจัดสรร
งบประมาณ) ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. ประสานกลุ่มงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลรายละเอียดงาน/โครงการที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อ านาจหน้าที่และนโยบายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
  4. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
  5. เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
  6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



(ก) 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร   

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมำณ) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                        
โดยมีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 สนง.ศธจ.มค.เป็นหน่วยงำนหลักในกำรก ำหนดทิศทำง กำรจัดกำรศึกษำ  ประสำนและบูรณำกำร
กำรศึกษำ ในจังหวัดระดับแนวหน้ำของประเทศภำยใน 5 ปี        

พันธกิจ 
 1. ขับเคลื่อนภำรกิจ นโยบำย ยุทธศำสตร์ ของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบตัิอย่ำงมีเอกภำพ 

2. ประสำนควำมร่วมมือให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันทั้ง 5 ภำค ได้แก่ ภำครัฐ  ภำคประชำชน
ภำควิชำกำร  ภำคเอกชนและภำคประชำสังคม 

3. มีระบบกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผล ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตำมภำรกิจของกระทรวงศึกษำเพ่ือตอบสนอง  ยุทธศำสตร์ชำติ   

4. พัฒนำและแก้ไขปัญหำเฉพำะพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้บริกำร ด้ำนกำรศึกษำที่รวดเร็ว ทั่วถึงและ                
เท่ำเทียม เกิดประโยชน์ต่อ  ผู้เรียน  ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชน  เกิดผลลัพธ์ที่สังคมพึงพอใจ  
ประเทศได้คนมีคุณภำพ  สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำวของ
ประเทศ มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

ค่ำนิยมองค์กร 
 SMART เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศ 
  S = Service  Mind   มีจิตบริกำร 
  M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรม 
  A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  R = Responsibility มีควำมรับผิดชอบ 
  T = Teamwork ทีมงำนคุณภำพ 
 
เป้ำประสงค์ 
 1. ยกระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 

2. พัฒนำกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ 
 1.พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

2. พัฒนำก ำลังคนเพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ 
4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
5. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 



(ข) 
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์  

 

เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย 

ข้อ 2 
พัฒนำ

กำรศึกษำ
อย่ำง             

มีคุณภำพและ
ยั่งยืน 

ย.1 ร้อยละของโครงกำรที่พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร 

ย.2 

จ ำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดกำรที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศใน
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

2 เรื่อง 

จ ำนวนงำนวิจัยที่ส่งเสริมควำมเปน็เลิศในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 1 เรื่อง 
ร้อยละของโครงกำรที่ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้เรียนมีทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที2่1 

ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร 

ย.3 ร้อยละของบุคลำกรที่มีแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) ร้อยละ 40 

ย.4 
ร้อยละของโครงกำรที่สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ 

ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร 

ย.5 
ร้อยละของโครงกำรที่ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร 

ข้อ 1. 
ยกระดับ
องค์กรสู่
ควำมเป็น

เลิศ 
 

ย.6 

ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ สนง.ศธจ.มค ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ร้อยละกำรปฏิบัติรำชกำรตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร ของ สนง.ศธจ.มค 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

จ ำนวนกำรปรับปรุงกลไก กระบวนงำน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของแต่ละส่วนงำนในแต่ละปี 

5 เรื่อง 

ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริกำรที่มีต่อนโยบำยและกำร
ให้บริกำร เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนต่ำงๆ 

ร้อยละ 80 



(ค) 
 

สรุปงบประมำณแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
(งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปพลำงก่อน) 

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
(ฉบับได้รับจัดสรรงบประมำณ) 

 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ต้ังไว้ 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงศักยภำพคน 1,529583   
ผลผลิตนโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ 1,529583   
กิจกรรม กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรปูกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค 1,529583   
1. งบด ำเนินงำน 1,405,283 1,405,283  
1.1 (ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 1,209,283 1,209,283  

1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิงำนให้รำชกำร 2 คน (15,000 บำท x 2 คน x 6เดือน)   180,000  
2 ค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำด 1 คน (9,000 บำท x 1 คน x 6 เดือน)  54,000  
3 ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถ 2 คน (9,000 บำท x 2 คน x 6 เดือน)  108,000  
4 ค่ำเช่ำรถตู้ 1 คัน (21,773.58 x 1 คัน x 12 เดือน)  261,283  
5 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทุนเปรม  20,000  
6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  200,000  
7 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซม (ทุกรำยกำร)  50,000  
8 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  40,000  
9 ค่ำถ่ำยเอกสำร  40,000  

10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม  100,000  
11 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน  97,750  
12 ค่ำใช้จ่ำยตำมนโยบำย  58,520  

 - โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็กฯ  38,250  
 - งำนตำมนโยบำยต่ำง ๆ  20,000  

1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 196,000 196,000  
รวมงบด ำเนินงำน (บำท) 1,405,283 1,405,283  

2. งบรำยจ่ำยอ่ืน 124,300 124,300  
1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 38,900 38,900  

2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในศึกษำธิกำรจังหวัด 45,400 45,400 
3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 40,000 40,000 

รวมงบรำยจ่ำยอื่น (บำท) 124,300 124,300  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น (บำท) 1,529,583 1,529,583  

 



(ง) 
 

สรุปงบประมำณแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
(งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
(ฉบับได้รับจัดสรรงบประมำณ) 

 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ต้ังไว้ 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงศักยภำพคน 1,284,000   
ผลผลิตนโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ 1,284,000   
กิจกรรม กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรปูกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค 1,284,000   
1. งบด ำเนินงำน 1,144,000 1,144,000  
1.1 (ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 948,000 948,000  

1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิงำนให้รำชกำร 2 คน (15,000 บำท x 2 คน x 6เดือน)   180,000  
2 ค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำด 1 คน (9,000 บำท x 1 คน x 6 เดือน)  54,000  
3 ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถ 2 คน (9,000 บำท x 2 คน x 6 เดือน)  108,000  
4 ค่ำเช่ำรถตู้ 1 คัน (21,773.58 x 1 คัน x 12 เดือน)  0  
5 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทุนเปรม  20,000  
6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  190,000  
7 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซม (ทุกรำยกำร)  51,000  
8 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  40,000  
9 ค่ำถ่ำยเอกสำร  40,000  

10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม  90,000  
11 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน  140,000  
12 ค่ำใช้จ่ำยตำมนโยบำย  25,000  
13 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบริหำรงำนบุคคล  10,000  
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค  196,000  

รวมงบด ำเนินงำน (บำท)  1,144,000  
2. งบรำยจ่ำยอ่ืน 140,000 140,000  
1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 40,000 40,000  

2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคณุภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพ
กำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. 

100,000 100,000 

รวมงบรำยจ่ำยอื่น (บำท) 140,000 140,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น (บำท) 1,284,000 1,284,000  

 



(จ) 
 

สรุปงบประมำณแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
(งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
(ฉบับได้รับจัดสรรงบประมำณ) 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ต้ังไว้ 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงศักยภำพคน 2,813,583   
ผลผลิตนโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ 2,813,583   
กิจกรรม กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรปูกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค 2,813,583   
1. งบด ำเนินงำน 2,549,283   
1.1 (ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 2,157,283   

1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิงำนให้รำชกำร 2 คน (15,000 บำท x 2 คน x 6เดือน)   360,000  
2 ค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำด 1 คน (9,000 บำท x 1 คน x 6 เดือน)  108,000  
3 ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถ 2 คน (9,000 บำท x 2 คน x 6 เดือน)  216,000  
4 ค่ำเช่ำรถตู้ 1 คัน (21,773.58 x 1 คัน x 12 เดือน)  261,283  
5 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทุนเปรม  40,000  
6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  390,000  
7 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซม (ทุกรำยกำร)  101,000  
8 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  80,000  
9 ค่ำถ่ำยเอกสำร  80,000  

10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม  190,000  
11 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน  237,750  
12 ค่ำใช้จ่ำยตำมนโยบำย  83,520  

 - โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็กฯ   38,250 
 - งำนตำมนโยบำยต่ำง ๆ   20,000 

13 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบริหำรงำนบุคคล   10,000 
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 392,000 392,000  

รวมงบด ำเนินงำน (บำท) 2,549,283 2,549,283  
2. งบรำยจ่ำยอ่ืน 264,300 264,300  
1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 38,900 38,900  

2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในศึกษำธิกำรจังหวัด 45,400 45,400 
3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 80,000 80,000 

4 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำ
จังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. 100,000 100,000 

รวมงบรำยจ่ำยอื่น (บำท) 264,300 264,300  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น (บำท) 2,813,583 2,813,583  

 



ส่วนที ่1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

1.1 ความเป็นมา 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ   
คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด 
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณ        
ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น“ในแต่ละปี 
งบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย    
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการใดแล้วให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ   ใน
ภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ภารกิจนั้น” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ 
และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
เพ่ื อให้ ส่ วนราชการเตรี ยมความพร้ อมในการจั ดท างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)  
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นั้น  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 1 - 2 และสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ              
(พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  



1.2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
1) สภาพทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเมืองมหาสารคาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว             

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ยกบ้านลาดกุด  ยางใหญ่ขึ้นเป็นเมือง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
พุทธศักราช ๒๔๐๘ โดยแยกพ้ืนที่และพลเมืองชายฉกรรจ์ราวสอง พันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ด และโปรดเกล้า
ฯ ให้ท้าวมหาชัย (กวด) เป็นพระเจริญราชเดชเจ้าเมือง มีท้าวบัวทอง เป็น  อุปฮาด ต่อมาเมื่อปี พุทธศักราช 
๒๔๑๒  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองมหาสารคามขึ้นกับกรุงเทพ ฯ และเมือง ร้อยเอ็ดได้แบ่งพลเมืองให้อีก
ราวเจ็ดพันคน พลเมืองเดิมอพยพมาจากเมืองจ าปาศักดิ์ ส าหรับท้าวมหาชัยและท้าว  บัวทองนั้น เป็นหลาน
โดยตรงของพระยาขัติยวงษา (สีลัง) เดิมกองบัญชาการของเมืองมหาสารคามตั้งอยู่ที่เนินสูง ณ บริเวณหลัก
เมือง ปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นศาล เจ้าพ่อหลักเมืองและศาลมเหศักดิ์ขึ้นให้เป็นที่สักการบูชาของชาวเมือง 
ต่อมาได้สร้างวัดดอนเมืองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น  วัดข้าวฮ้าวหรือวัดธัญญาวาสในปัจจุบัน และได้ย้าย
กองบัญชาการไปอยู่ริมหนองกระทุ่มด้านเหนือของวัดโพธิ์ศรีใน  ปัจจุบัน และในปี พุทธศักราช ๒๔๕๖           
หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดมณฑลประจ าจังหวัด  โดยความเห็นชอบของพระมหา          
อ ามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) และได้ย้ายศาลากลางจังหวัดมาตั้ง ณ ที่ศาลากลาง หลังเดิมหรือท่ีว่าการอ าเภอ
เมืองมหาสารคามในปัจจุบัน ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ย้ายศาลากลางจังหวัด มาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน 
คือ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด ต าบลแวงน่าง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จังหวัดมหาสารคาม
มีผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด รวม ๔9 คน 

 
 
 
    ตราจังหวัดมหาสารคาม รูปต้นรังใหญ่ กับทุ่งนา หมายถึง  
    พ้ืนดินอันอุดมให้ความสุขสมบูรณ์แก่ ประชาชน ซึ่งมีการท านา 
    เป็นอาชีพหลัก พ้ืนที่ในจังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

      ดอกไม้ประจ าจังหวัด : ดอกลั่นทมขาวหรือจ าปาขาว (Plumeria alba) 
 

 
 
 

     ต้นไม้ประจ าจังหวัด : ต้นพฤกษ์ (Albizia lebbeck (L.) Benth.) 
 

 

  

 

 



2) ด้านกายภาพ  
  2.๑ ที่ตั้งและขนาด : ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นรุ้งที่ ๑๕ 
องศา ๒๕ ลิปดา และ ๑๖ องศา ๔๐ ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๒ องศา ๕๐ ลิปดา และ ๑๐๓ องศา ๓๐ 
ลิปดา ตะวันออก มีพ้ืนที่ ๕,๒๙๑.๖๘๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๐๗,๓๐๑.๘๗๕ ไร่ ระยะทางห่างจาก
กรุงเทพฯ ๔๗๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์  
  ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์ 
   2.๒ ลักษณะภูมิประเทศ : โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด สูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ ๑๓๐ – ๒๓๐ เมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย 
อ าเภอเชียงยืน และอ าเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดและค่อยๆ เทลาดมาทาง
ทิศตะวันออกและทิศใต้ สภาพพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ  
  ๑) พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน้ า เช่น ที่ราบลุ่มริมแม่น้ าชี 
ในบริเวณอ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอโกสุมพิสัย และทางตอนใต้ของจังหวัดแถบชายทุ่งกุลาร้องไห้  
  ๒) พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาดพบทางบริเวณตอนเหนือของอ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย เป็นแนวยาวไปทาง ตะวันออกถึงอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
  ๓) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชันพบ ทางตอนเหนือและตะวันตกของ
จังหวัด บริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณ ครึ่งหนึ่งของจังหวัด 
  ๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ : ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ประเทศไทยจึงแบ่งออก
ได้ ๓ ฤด ู 
  ๑) ฤดูร้อน ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
  ๒) ฤดูฝน ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต ้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย  
  ๓) ฤดูหนาว ช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากประเทศมองโกเลียและจีนสภาพโดยทั่วไปจะมีลักษณะฝนตกสลับกับอากาศแห้ง           
( wet and dry climate ) 

 ๓) ด้านการเมืองการปกครอง  
  ๓.๑ เขตการปกครอง : จังหวัดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ  อบต. ๑๒๔ แห่ง 
เทศบาล ๑๘ แห่ง หมู่บ้าน ๑,๙๔๔ แห่ง  อ าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดคือ โกสุมพิสัย (๘๒๗.๘๗๖) รองลงมาคือ 
อ าเภอบรบือ (๖๘๑.๖๒๒) อ าเภอวาปีปทุม (๖๐๕.๗๗๔) และอ าเภอเมือง (๕๕๖.๖๙๗) ตามล าดับ  

 



ตาราง 1 แสดงจํานวนพื้นที่ จํานวน อบต. จํานวนเทศบาล จํานวนหมู่บ้าน แยกเป็นรายอําเภอ  
 

ที ่ อําเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) 
ตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

จํานวน 
ตําบล 

ห่าง
จาก 

จังหวัด 
อบจ เทศบาล อบต. 

จํานวน
หมู่บ้าน 

๑ เมืองมหาสารคาม ๕๕๖.๖๙๗ ๒๔๔๓ ๑๔ - 1 ๒ ๑๓ ๑๘๕ 
๒ แกด า ๑๔๙.๕๒๑ ๒๕๓๑ ๕ ๒๘ - ๒ ๔ ๘๘ 
๓ โกสุมพิสัย ๘๒๗.๘๗๖ ๒๔๔๓ ๑๗ ๒๘ - ๑ ๑๗ ๒๓๓ 
๔ กันทรวิชัย ๓๗๒.๒๒๑ ๒๕๐๒ ๑๐ ๑๘ - ๓ ๘ ๑๘๓ 
๕ บรบือ ๖๘๑.๖๒๒ ๒๔๙๐ ๑๕ ๒๖ - ๑ ๑๕ ๒๐๙ 
๖ กุดรัง ๒๖๗.๐๐๐ ๒๕๓๘ ๕ ๓๗ -  ๕ ๘๕ 
๗ นาเชือก ๕๒๘.๑๙๘ ๒๕๐๖ ๑๐ ๕๘ - ๑ ๑๐ ๑๔๕ 
๘ พยัคฆภูมิพิสัย ๔๐๙.๗๘๓ ๒๔๔๐ ๑๔ ๘๒ - ๑ ๑๔ ๒๒๗ 
๙ ยางสีสุราช ๒๔๒.๕๐๗ ๒๕๒๓ ๗ ๒๕ -  ๗ ๙๑ 

๑๐ วาปีปทุม ๖๐๕.๗๗๔ ๒๔๒๒ ๑๕ ๔๐ - ๑ ๑๕ ๒๔๑ 
๑๑ นาดูน ๒๔๘.๔๔๙ ๒๕๑๒ ๙ ๖๔ - ๒ ๗ ๙๔ 
๑๒ เชียงยืน ๒๘๙.๐๒๗ ๒๕๐๒ ๘ ๕๕ - ๒ ๗ ๑๑๖ 
๑๓ ชื่นชม ๑๑๓.๐๐๘ ๒๕๔๐ ๔ ๗๕ - ๒ ๒ ๔๗ 

รวมทั้งสิ้น ๕,๒๙๑.๖๘๓ - ๑๓๓ - 1 ๑๘ ๑๒๔ ๑,๙๔๔ 
 

 



3.2 ประชากรในจังหวัด 

ตาราง 2 แสดงจํานวนประชากรในจังหวัดมหาสารคาม แยกเป็นรายอําเภอ  แยกเป็นรายปี  
 
ที ่
 

อําเภอ 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2556 
พ.ศ. 

2555 
พ.ศ. 

2554 
พ.ศ. 

2553 
พ.ศ. 

2552 

1 เมือง 159,231 160,110 159,844 158,510 154,254 145,491 144,488 144,205 143,814 
2 โกสุมพสิัย 120,121 120,147 120,370 120,584 120,603 120,654 120,370 120,502 120,096 
3 วาปีปทุม 144,348 114,328 114,287 114,162 114,382 114,688 114,449 114,360 114,192 
4 บรบือ 109,017 108,994 108,875 108,544 108,525 108,674 108,337 108,446 108,231 
5 พยัคฆภูมิพิสยั 87,736 87,719 87,713 87,691 87,753 87,767 87,450 88,672 88,334 
6 กันทรวิชัย 85,184 84,934 86,420 83,951 82,964 80,615 77,921 78,051 78,275 
7 เชียงยืน 61,369 61,415 61,446 61,565 61,528 61,561 61,566 61,692 61,702 
8 นาเชือก 61,171 61,089 61,071 61,155 61,239 61,377 61,176 61,155 61,022 
9 นาดูน 37,510 37,422 37,279 37,224 37,294 37,299 37,139 37,064 36,910 

10 กุดรัง 37,259 37,198 37,162 37,105 37,010 36,896 36,816 36,807 36,703 
11 ยางสีสรุาช 35,334 35,339 35,330 35,333 35,339 35,391 35,435 35,463 35,444 
12 แกด า 29,847 29,826 29,802 29,810 29,810 29,763 29,658 29,617 29,565 
13 ช่ืนชม 24,945 24,963 24,997 24,954 24,943 24,973 24,931 24,877 24,802 
— รวม 993,072 963,484 964,596 960,588 955,644 945,149 939,736 940,911 939,090 

 (ท่ีมา : ที่ท าการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ณ เดือนธันวาคม 2561) 
 4) ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่ามีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้การผลิตภาคบริการขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ 32.5 
จากยอด การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม และจานวนนักท่องเที่ยว ขยายตัวร้อยละ 32.8 และ 9.2 ตามลาดับ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 5.7 จากปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม และจานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม 
ขยายตัวร้อยละ 5.7, 1.3 และ 0.5 ตามลาดับ สาหรับการผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิต
ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -56.7 เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานกว่าทุกปีทาให้ปริมาณน้าไม่
เพียงพอต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรในช่วงนี้ออกสู่ตลาดน้อยลง 

  4.2 ด้านสังคม 
  จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานับร้อยปีจึงมีหลักฐานปรากฏทั้งในด้าน
ศิลปะ โบราณคดี อารยธรรมตลอดจนมรดกด้านวัฒนธรรมต่างๆ จ านวนมากที่ชาวจังหวัดมหาสารคาม
จะต้องร่วมกันรักษาและสืบสานความเจริญรุ่งเรืองไว้ ที่ส าคัญๆ ได้แก่ 
  1) โบราณสถานและประวัติศาสตร์ (Historic Building) ได้แก่ กู่มหาธาตุ                    
พระธาตุนาดูน  กู่สันตรัตน์  
  2) ศาสนสถาน (Religious Site) ได้แก่  พระพุทธรูปยืนมงคล  พระพุทธรูปมิ่งเมือง  
  3) พิพิธภัณฑ์ (Museum)  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ   
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%86%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A1


  4) สวนสาธารณะและอุทยาน (Park & National Park) ได้แก่ วนอุทยานโกสัมพี  
ดูนลําพัน  

  5) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attractions) ได้แก่ แก่งเลิงจาน บึงบอน  
  6 ) แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว อ่ืน ๆ  (Other Attractions) ได้ แก่   บ้ าน หน องเขื่ อน ช้ า ง                  
บ้านแพง หมู่บ้านปั้นหม้อ  
   7) เทศกาลและงานประเพณี  ได้แก่  ประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ประเพณี
ออนซอนกลองยาวชาววาปี ประเพณีสักการะพระธาตุนาดูนและประเพณี 12 เดือน ประเพณีบุญพาข้าว
ลิง หรือ งานบุญเลี้ยงอาหารลิง ประเพณีบั้งไฟ  

 4.3 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
1) ดิน 

  1.๑. ดิน จ าแนกกลุ่มดินของจังหวัดมหาสารคามได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ  
   ๑) กลุ่มดนิไร่สามารถแบ่งย่อยเป็น  
    - กลุ่มดินไร่ทั่วไป มีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยครอบคลุมพ้ืนที่ทางทิศ  ตะวันตกของ
จังหวัดดินไร่กลุ่มนี้อยู่ในพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอวาปีปทุมและอ าภอแกด า 
    - กลุ่มดินไร่ทรายส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทิศตะวันตกของจังหวัดบริเวณอ าเภอโกสุม
พิสัย อ าเภอบรบือ และอ าเภอนาเชือก  
   ๒) กลุ่มดินนาส่วนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดสามารถ
แยกออกเป็น กลุ่มย่อยตามคุณสมบัติของดินได้เป็น 
    - กลุม่ดินนาทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเชียงยืน อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอ นาดูน 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และบางส่วนของอ าเภอเมือง  
    - กลุ่มดินนาดีอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าชีทางทิศเหนือของ จังหวัดซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ   
อ าเภอโกสุมพิสัยและอ าเภอกันทรวิชัยและบางส่วนอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด  
   ๓. กลุ่มดินคละส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด สามารถแบ่งย่อยได้
เป็น  
    - กลุ่ มดิน ไร่ทั่ ว ไปคละกับดิ นนาทั่ ว ไป  ครอบคลุม พ้ืนที่ ของอ า เภอเมือง 
อ าเภอบรบือ อ าเภอนาเชือกอ าเภอนาดูน และ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
    - กลุ่มดินไร่ทรายคละกับดินไร่ทั่วไปอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอแกด า และ            
อ าเภอวาปีปทุม ทั้งนี้ พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีดินที่เป็นปัญหา ประมาณ ๒,๔๔๒,๗๒๔ไร่ ได้แก่ ดินเค็ม 
ดินทรายจัด และดินปนกรวด 
  2) ป่าไม้ สภาพปาไม้ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด บริเวณ 
อ าเภอกุดรัง อ าเภอบรบือ อ าเภอนาเชือก อ าเภอนาดูน และอ าเภอวาปีปทุมมีป่ าสงวนแห่งชาติ             
๑๐ แห่ง มีวนอุทยาน ๒ แห่ง คือวนอุทยานโกสัมพี มีพ้ืน ๑๗๗.๒๔๓ ไร่ และวนอุทยานชีหลง ๒๗๙.๑๕๙ ไร่ 
มีสวนรุกชาติ ๒ แห่ง คือ สวนรุกชาติพุทธมณฑลและ สวนรุกชาติท่าสองคอน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจ านวน             
๑ แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล าพัน มีพ้ืนที่ ๓๗๖.๐๒๕ ไร่ พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๗ จังหวัดมีพ้ืนที่ป่าไม้ คิดเป็น ร้อยละ ๔.๐๕ ของพ้ืนที่จังหวัด เนื่องจากเป็น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้น้อยจึงท าให้ ระบบนิเวศไม่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นอุปสรรคไม่เอ้ืออ านวยในการ
เกษตรกรรม และยังมีปัญหาการบุกรุก ท าลายป่าไม้ ซึ่งในระยะที่ผ่านมาพบว่ามีการลักลอบตัดไม้อย่าง



ต่อเนื่องโดยเฉพาะไม้พยุง ไม้เต็งไม้รัง หรือไม้ใช้ สอยเพ่ือการก่อสร้างบ้าน ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีพ้ืนที่
ปา่จ านวน ๑๐ แห่ง ได้แก่  
 ๑) ป่าโคกข่าว อ าเภอเชียงยืน อ าเภอชื่นชม พ้ืนที่ ๗,๔๐๖.๒๕ ไร่  
 ๒) ป่าดินแดงและป่าวังกุง อ าเภอโกสุมพิสัย พ้ืนที่ ๗๖,๒๕๐๐ ไร่  
 ๓) ป่าโคกหินลาด อ าเภอเมือง และ อ าเภอแกด า พ้ืนที่ ๓,๗๕๐ ไร่  
 ๔) ป่าโคกขามปูอม อ าเภอเมือง อ าเภอบรบือ พ้ืนที่ ๑๐,๖๒๕ ไร่  
 ๕) ป่าโคกผักกูดและป่าโปงแดง อ าเภอนาเชือก อ าเภอบรบือ อ าเภอวาปีปทุม พ้ืนที่ ๑๘,๗๘๗ ไร่  
 ๖) ป่าหนองคูและป่านาดูน อ าเภอนาเชือก อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอนาดูน พ้ืนที่ ๒๙,๓๗๕ ไร่  
 ๗) ป่าดงเค็งและป่าหนองหญ้าปล้อง ๑๐,๙๓๗ ไร่  
 ๘) ป่ากุดรัง อ าเภอบรบือ และอ าเภอกุดรัง พ้ืนที่ ๘๙,๗๕๗ ไร่  
 ๙) ป่าโคกส าโรงและป่าปอพาน อ าเภอนาเชือก พ้ืนที่ ๘๖๓ ไร่  
 ๑๐) ป่าโคกไร่ อ าเภอเชียงยืน พ้ืนที่ ๖,๕๖๒ ไร่  

ทั้งนี้ เป็นพื้นที่ สปก. จ านวน ๒๑๑,๒๔๖.๒๕ ไร่ คงเหลือพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจ านวน ๔๓,๐๖๖ ไร่ 
จังหวัดมหาสารคาม ได้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เพ่ือด าเนินการตามโครงการจัดที่ดินท าากิน ให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่าดูน ท้องถิ่นอ าเภอวาปีปทุม อ าเภอนาเชือก และ  
อ าเภอนาดูน เนื้อท่ี 533 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา 
  3)  ทรัพยากรสัตว์ป่า จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ความส าคัญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้  
   1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล าพัน มี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๘ ชนิด นก มากกว่า              
๘๑ ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ๖ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ๑๐ ชนิด ผีเสื้อกลางวัน ๓๓ ชนิด ปลาน้ าจืด ๒๓ 
ชนิดและปูทูลกระหม่อม มีแห่ง เดียวในโลกพบ ๓๒,๘๓๓ ตัว ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านๆ มา  
   2. วนอุทยานโกสัมพี โดยมีลิงป่า จ านวน ๕๔๐ ตัว โดยแบ่งเป็น ๒ ฝูง ทั้งนี้ยังไม่
พบว่ามีปัญหาหรือภัยคุกคามผลกระทบต่อสัตว์ป่า  
  ๔) ทรัพยากรน้ํา สภาพทั่วไปของลุ่มน้ าในจังหวัดจังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่อยู่ในเขตลุ่มน้ า
ชีและลุ่มน้ ามูล แม่น้ าชี เป็นแม่น้ าสายหลัก ลุ่มน้ าสาขา ๑๐ ลุ่มน้ า พ้ืนที่รับน้ าฝน ทั้งสิ้น ๕,๒๘๐ ตร.กม. 
(๓,๓๐๐,๐๐๐ ไร่) โดยมี ลุ่มน้ าหลักท่ีส าคัญได้แก่ ล าน้ าชี และล าน้ าเสียว 



ตารางที่ 4  แสดงพื้นที่ลุ่มน้ําที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดมหาสารคาม 
 
ลุ่มน้ าสาขา พ้ืนที่ลุ่มในมหาสารคามประมาณ (ไร่) พ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด (ไร่) 

ล าชีส่วนที่๓ ๑๓,๕๑๖ ๒,๐๔๗,๖๕๒ 
ล าน้ าพองตอนล่าง ๖๐๐ ๑,๔๔๗,๖๔๑ 
ห้วยสายบาตร ๘๗,๗๓๖ ๔๒๓,๕๑๘.๖ 
ล าน้ าชีส่วนที่๔ ๑,๕๔๙,๑๑๐ ๓,๑๘๒,๘๑๖ 
ล าปาวตอนล่าง ๘๕,๒๙๘ ๒,๗๑๕,๕๓๑ 
ล าพังชู ๔๔๘,๘๐๐ ๗๕๒,๔๒๑.๓ 
ล าพลับพลา ๒๘๖,๒๘๐ ๖๕๙,๖๗๙.๖ 
ล าเตา ๒๖๖,๕๔๙ ๕๒๑,๖๖๖.๑ 
ล าเสียวใหญ่ ๖๗๒,๔๑๑ ๑,๗๙๗,๑๗๖ 
ล ามูลส่วนที่ ๒ ๑,๗๘๑ ๒,๕๕๒,๓๓๑ 

จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,228 ตร.กม. ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยต่อปี 745 ล้าน 
ลบ.ม. แต่มีแหล่งกักเก็บความจุรวมเพียง 304 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 40.39 ของปริมาณน้ าท่า 
รายปีเฉลี่ยทั้งหมด 

 5) ทรัพยากรน้ําบาดาล จังหวัดมหาสารคามสามารถแบ่งพ้ืนที่ศักยภาพน้ าบาดาลได้ 4 
กลุ่ม คือ  

 (1) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ าบาดาลน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ซม. มีพื้นท่ีประมาณ 0.49 ล้านไร ่
  (2) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้าบาดาลระหว่าง 2-10 ลบ.ม./ซม. มีพื้นท่ีประมาณ 1.75 ล้านไร่  
 (3) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ าบาดาลระหว่าง 10-20 ลบ.ม./ซม. มีพื้นท่ีประมาณ 0.76 ล้านไร่  
 (4) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ าบาดาลมากกว่า 20 ลบ.ม./ซม. มีพ้ืนที่ประมาณ 0.28 ล้านไร่ 

รวมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ าบาดาลทั้ง 4 กลุ่ม ประมาณ 3.28 ล้านไร่  
 6) สถานการณ์ขยะ  
 (1) ปริมาณขยะท่ีมีการจัดเก็บบันทึก 285 ตัน/วัน 
  (2) ประมาณขยะที่กรมควบคุมมลพิษส ามะโนขยะ เมื่อปี พ.ศ.2556 อัตราการเกิดขยะ 

960 ตัน/วัน (ก าจัดถูกหลักสุขาภิบาล 22 ตัน น าไปใช้ประโยชน์ 179 ตัน ก าจัดไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 268 
ตัน ชุมชนก าจัดเอง 451 ตัน) 

  (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรถเก็บขยะ 61 แห่ง จ านวนรถเก็บขยะ 111 คัน (รถ
อัดท้าย 69 คัน รถกระบะเปิดข้างเทท้าย 36 คัน รถคอนเทนเนอร์ 2 คัน และรถขนกิ่งไม้ 4 คัน 

  (4) บุคลากร 346 คน (คนขับรถ 78 คน และพนักงานประจ ารถ 268 คน) 
 (5) ค่าใช้จ่าย 815 บาท/ตัน (ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ ามัน ค่าซ่อมบ ารุง ค่าบริหารจัดการ 

ค่าท่ีทิ้ง)  
 (6) สถานที่ทิ้งขยะ 34 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาทิ้งร่วม 60 แห่ง  
 (7) องค์ประกอบขยะ ณ จุดที่ทิ้ง ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ 51% ขยะรีไซเคิล 37% ขยะ

ทั่วไป และขายขยะทั่วไป และขยะอันตราย 12% 



ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ดังนี ้
จํานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/ผู้สอน จําแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 

สังกัด 
สถาน 
ศึกษา 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้อง 
เรียน 

ครู/ผู้สอน 

รวมทั้งสิ้น 1,032 228,016 7,416 12,368 
1.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) 654 144,135 6,528 8,043 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 599 96,291 6,085 6,624 
   (1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 197 23,206 1,759 1,696 
   (2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 221 24,005 2,017 1,955 
   (3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 145 17,676 1,328 1,152 
   (4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 35 31,070 980 1,756 
   (5) ศูนย์การศึกษาพิเศษจงัหวัดมหาสารคาม 1 334 1 65 
1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 33 12,122 443 634 
   (1) ประเภทสถานศึกษาทั่วไป (รวมเตรียมอนุบาล) 29 9,504 358 562 
   (2) ประเภทสถานศึกษาการกุศลของวัด (รวมเตรียมอนุบาล) 4 2,618 85 72 
1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ) 9 13,001 - 456 
   (1) อาชีวะรัฐบาล 6 12,334 - 424 
   (2) อาชีวะเอกชน 3 667 - 32 
1.4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
มหาสารคาม (กศน) ระดับอ าเภอ 

13 22,721 - 329 

2.ส่วนราชการอื่น 378 83,881 888 4,325 
2.1 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 5 58,586 - 2,276 
   (1) โรงเรียนสาธิต (แยกสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมและมัธยม) 3 3,755 121 199 
   (2) สถาบันอุดมศึกษา 2 54,831 - 2,077 
2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท):กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 362 23,024 791 1,860 
  (1) โรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 36 10,193 454 748 
  (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวดัมหาสารคาม 326 12,831 337 1,112 
2.3 กระทรวงสาธารณสุข (สธ):วิทยาลัยศรีพยาบาลมหาสารคาม 1 518 4 69 
2.4 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา(กก):มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขตมหาสารคาม 1 1,045 42 39 
2.5 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ):โรงเรียนปริยัติธรรม 9 708 51 81 

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 

 จากตาราง พบว่า ปีการศึกษา 2562 จังหวัดมหาสารคาม มีจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 1,032 แห่ง มีจ านวนเด็กเล็ก/นักเรียน/
นักศึกษา ทั้งสิ้น 228,016 คน และจ านวนครู/ผู้สอนทั้งสิ้น 12,368 คน เมื่อพิจารณาจ านวนสถานศึกษา 
แยกเป็นรายสังกัด พบว่า จ านวนสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มี
จ านวนสถานศึกษาสูงสุด รองลงมา ได้แก่ กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตามล าดับ  



ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)  
 

คะแนนเฉลี่ย 
NT ป.3 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ด้านภาษา 50.74 52.76 55.93 

ด้านค านวณ 36.49 38.49 50.81 
ด้านเหตุผล 53.54 46.69 50.19 

รวมทั้ง 3 ด้าน 46.91 45.99 52.31 
 
 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

รายวิชา 
ป.6 ม.3 ม.6 

ปี
2559 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2559 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2559 

ปี
2560 

ปี
2561 

ภาษาไทย 52.96 45.56 56.17 45.39 47.38 54.31 49.23 47.39 44.83 
ภาษาอังกฤษ 30.55 33.02 36.04 29.89 29.11 28.11 24.85 24.85 27.75 
คณิตศาสตร์ 38.51 35.83 36.43 28.59 25.35 29.5 22.49 21.85 27.25 
วิทยาศาสตร์ 40.28 38.4 39.63 34.43 31.87 36.16 30.3 27.71 29.07 
สังคมศึกษา 46.10 - - 48.60 - - 34.87 33.41 33.97 

 

 
ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

ปวช.3 ปวส.2 
ปี

2559 
ปี

2560 
ปี

2561 
ปี

2559 
ปี

2560 
ปี

2561 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 50 16.33 19.64 20.11 15.97 16.96 19.23 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 50 14.55 14.58 14.94 15.96 14.41 14.70 

ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 50 23.33 26.64 25.23 23.63 24.22 25.82 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 50 19.16 19.40 20.65 17.16 16.15 17.59 
 



ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
 

ที ่ วิชา 
ม.3 ม.6 

ปี
2559 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2559 

ปี
2560 

ปี
2561 

1 ภาษาบาลี 33.44 31.13 31.68 26.77 29.41 29.22 
2 ธรรม 35.23 34.42 36.80 27.43 31.56 33.16 
3 พุทธประวัติ 30.45 32.20 32.47 31.45 32.72 36.57 
4 วินัย 34.83 31.32 33.46 27.50 30.18 35.58 

 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

 

ชั้น เนื้อหา 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 

 ทักษะการเรียนรู้ 42.72 41.18 42.33 52.22 42.31 49.05 

 ความรู้พื้นฐาน 41.56 46.99 33.94 48.35 45.11 40.87 

ประถมศึกศึกษา การประกอบอาชีพ 51.91 39.12 43.17 55.48 46.09 43.85 

 ทักษะการด าเนินชีวิต 58.64 63.14 53.33 68.89 47.82 55.63 

 การพัฒนาสังคม 52.22 55.48 45.83 69.37 48.59 49.82 

 ทักษะการเรียนรู้ 38.59 37.95 33.95 34.72 33.95 42.16 

 ความรู้พื้นฐาน 32.51 33.76 29.69 29.41 32.38 31.31 

มัธยมต้น การประกอบอาชีพ 37.84 40.96 40.83 37.32 41.97 37.17 

 ทักษะการด าเนินชีวิต 41.30 43.75 39.97 43.47 43.00 42.54 

 การพัฒนาสังคม 35.23 35.34 35.00 35.48 34.58 36.88 

 ทักษะการเรียนรู้ 42.13 35.66 31.75 31.53 33.86 40.70 

 ความรู้พื้นฐาน 29.07 32.11 27.43 26.36 25.78 27.13 

มัธยมปลาย การประกอบอาชีพ 26.62 24.63 32.07 34.99 39.08 35.01 

 ทักษะการด าเนินชีวิต 36.45 31.98 35.09 35.11 35.40 36.86 

 การพัฒนาสังคม 33.98 32.22 26.95 22.18 28.79 28.12 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมได้น ำนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ) กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  (พ .ศ .256 1 -2580) แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ                
(พ.ศ.2560-2579) นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทต่ำง ๆที่เกี่ยวข้องมำเชื่อมโยง
กับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมและก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  (นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 1. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)  
  นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 โดยมี
นโยบำยมุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ก ำหนดนโยบำยหลักไว้12 ด้ำน 
ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรจัดกำรศึกษำคือด้ำนที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย รำยละเอียดดังนี้    

๘.๑ ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกำสพัฒนำ 

ตำมศักยภำพ เพ่ือสร้ำงคนไทยที่มีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพผ่ำนครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ เพ่ือส่งต่อกำร
พัฒนำเด็กไทยให้มีคุณภำพสู่กำรพัฒนำในระยะถัดไปบนฐำนกำรให้ควำมช่วยเหลือที่ค ำนึงถึงศักยภำพของ
ครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นพ่อแม่ ควำมรู้เรื่องโภชนำกำรและสุขภำพกำรอบรมเลี้ยงดู กำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยผ่ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะกำรยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 

๘.๑.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยค ำนึงถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำยของเด็กแต่ละ 
คนให้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ผ่ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทำงท่ีชัดเจน 

๘.๒ พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
๘.๒.๑ ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะและอำชีพของคนทุกช่วงวัย 

ส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำให้ทันสมัย มีกำรน ำเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์จริงเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และปรับระบบดึงดูด กำรคัดเลือก กำรผลิตและพัฒนำ
ครู ที่น ำไปสู่กำรมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบและจัดระบบกำรสร้ำงควำมรู้  สร้ำงวินัย 
กระตุ้น และสร้ำงแรงบันดำลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำก
ขึ้นควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร 

๘.๒.๒ จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนเพื่อพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน 
ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร และตรงกับควำมต้องกำรของประเทศในอนำคต และเป็น
ผู้เรียนที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและ
ภำษำที่สำมที่สำมำรถสื่อสำรและแสวงหำควำมรู้ได้ มีควำมพร้อมทั้งทักษะควำมรู้ ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 

๘.๓ พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรับอุตสำหกรรม ๔.๐ โดยกำร
จัดระบบและกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในกำรพัฒนำก ำลังคนที่มี



 
 

ทักษะขั้นสูงให้สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมกำรพัฒนำก ำลังคนที่อยู่ในอุตสำหกรรมแล้ว ก ำลังคนที่ก ำลังจะเข้ำสู่อุตสำหกรรม และเตรียมกำร
ส ำหรับผลิตก ำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีในอนำคต รวมทั้งเร่งรัดและขยำย
ผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพและอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำน
เข้มข้น 

๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจำกทั่วโลกเข้ำมำร่วมท ำงำนกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถสูง สนับสนุน
ให้ธุรกิจชั้นน ำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีควำมสำมำรถระดับสูงจำกทั่วโลกโดยเฉพำะคนไทย  เพ่ือกลับมำเป็นผู้น ำ
กำรเปลี่ยนแปลงและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญให้แก่บุคลำกรในองค์กร ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้
เกิดกำรสร้ำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงดูด
นักวิจัยผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำร่วมวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษที่มีศักยภำพสูงได้ท ำงำนร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ำยอ่ืน ๆ เพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

๘.๕ วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
๘.๕.๑ ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒ นำนวัตกรรมเพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำและควำมยำกจน 

 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สำมำรถ
ช่วยแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงโอกำสส ำหรับผู้ด้อยโอกำส และยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำทุนมนุษย์ให้พร้อมส ำ หรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสำหกรรม ๔.๐ ตำมควำมเหมำะสมได้อย่ำงเป็นรูปธรรมโดย
ระยะแรกจะให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสุขภำพของประชำชนอย่ำงครบวงจร  ทั้งระบบ
ยำ วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๘.๕.๒ ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 
 เพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเป็นเลิศของ
ประเทศในอนำคต โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก ำหนดวำระ
กำรวิจัยแห่งชำติ ส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ำยทั้งภำครัฐ  ภำคกำรศึกษำ ชุมชน และ
ภำคเอกชนในทุกสำขำกำรผลิตและบริกำร สร้ำงสภำพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและกำรพัฒนำ
นวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 

๘.๕.๓ สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ปฏิรูปและบูรณำกำรระบบกำร 
เรียนกำรสอนกับระบบงำนวิจัยและพัฒนำ ให้เอ้ือต่อกำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีกำรค้ำโลก ส่งเสริมกระบวนกำรกำรท ำงำนของภำครัฐและ
ภำคเอกชนในกำรวิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีกำรบูรณำกำรกำร
ท ำงำนกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพและนวัตกรที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและยกระดับงำนวิจัย  สู่กำรเพ่ิมศักยภำพด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

๘.๖ ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย 
๘.๖.๑ มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครูเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัด 

กำรศึกษำในทุกระดับบนพื้นฐำนกำรสนับสนุนที่ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและศักยภำพของสถำบันกำรศึกษำแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนควำม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐำนข้อมูล
เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ 



 
 

ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำงให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๘.๖.๒ พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอุทยำนกำรเรียนรู้
ส ำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูง
วัย 

๘.๖.๓ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ทำงกำรศึกษำ โดยบูรณ ำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยจัด 
กำรศึกษำกับกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
กำรศึกษำ ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียนขนำดเล็ก
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ
กำรศึกษำในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กท่ีมีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหำหนี้สินทำง
กำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  และทบทวนรูปแบบกำรให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำที่เหมำะสม 

๘.๖.๔ พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยก ำหนดระบบที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะและเพ่ิม 
ประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพ โดยมี
กลไกกำรวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียนที่ชัดเจน  ส่งเสริมเยำวชนที่มี
ศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ  กำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดให้มีระบบที่
สำมำรถรองรับควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในอนำคต 

๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยและอุดมกำรณ์ที่ถูกต้อง 
ของคนในชำติ หลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะกำรเคำรพกฎหมำย และกติกำของ
สังคมเข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้
เอ้ือต่อกำรมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ 

๘.๗ จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตำม
ควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันและทักษะอำชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และ
ชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็นกำรเรียนเก็บหน่วยกิตของ
วิชำเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ หรือท ำงำนไปพร้อมกัน หรือเลือก
เรียนเฉพำะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถพัฒนำตนเองทั้งในด้ำน
กำรศึกษำและกำรด ำรงชีวิต 

นโยบำยเร่งด่วน นโยบำยที่ 7  กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ใน
ระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรม 
คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกต ำบลส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำค
ธุรกิจสร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้ำงควำมรู้ควำม



 
 

เข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบใน
เชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ และสำมำรถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูล
ข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์และควำมสำมัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ ำเป็น
ในกำรด ำเนินชีวิต 
  

 2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   
  แนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เป้ำหมำย 
 1. ควำมม่ันคง 
 1.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอก ประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง   
  1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์  ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง เป็นกลไกที่น ำไปสู่กำร
บริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
  1.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศชุมชน มีควำม
เข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น  
  1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต  มีที่อยู่
อำศัย และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
   
           2. ควำมม่ังคั่ง 

 2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม 
รำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น   
       2.2 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคม
ขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำกำรลงทุนและกำรท ำธุรกิจ มีบทบำทส ำคัญในระดับภูมิภำค  และระดับโลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง   
  2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทำงปัญญำ ทุน
ทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม   

3. ควำมย่ังยืน 
 3.1 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพ่ิมข้ึนอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์   



 
 

 3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ  ของ
ประชำคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
 3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์     
 2. เพ่ือเพ่ิมกระจำยโอกำสและคุณภำพกำรให้บริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เป็นธรรม    
 3. เพื่อลดต้นทุนให้ภำคกำรผลิตและบริกำร  
 4. เพื่อเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม   

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง  
  3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี  
  5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
    

    3. สำระส ำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทย            ในระยะ 5 
ปี  ซึ่งเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 12 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและ 
วำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก ำหนดสำระส ำคัญไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง

และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ         

หลักกำร 
1) น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรบนทำง

สำยกลำง มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  



 
 

2) ค ำนึงถึงกำรพัฒนำ ที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลำง เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงของชำติและเป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนพัฒนำ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำร และ 

3) มุ่งเสริมสร้ำงกลไกกำร พัฒนำประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมำยและกฎ ระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือให้เอ้ือต่อ
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกระดับ ควบคู่กับกำรพัฒนำกลไกในรูปแบบของคณะกรรมกำรในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นท่ี        

วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ สำมำรถพัฒนำ ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  
2) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้ำงที่เข้มแข็ง มีเสถียรภำพ แข่งขันได้ ยั่งยืน 
3) เพื่อรักษำทุนธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุลของระบบนิเวศน์ 
4) เพื่อสร้ำงควำมม่ันคงภำยในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยคุกคำมข้ำมชำติ และ  
5) เพ่ือให้กำรทำงำนเชิงบูรณำกำร ในลักษณะเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนที่ยึดหน้ำที่และพ้ืนที่  ท ำให้

ภำครัฐมีประสิทธิภำพและปรำศจำกคอรัปชั่น  

ยุทธศำสตร์ 
1) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
3) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
4) ยุทธศำสตร์กำรเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
5) ยุทธศำสตร์กำรควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน       
6) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลใน

สังคมไทย        
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบโลจิสติกส์        
8) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม        
9) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ        
10) ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ    

 

เป้ำหมำยรวม  
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมเป็น พลเมือง ตื่นรู้ ท ำ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ทำงสังคม มีควำมสุขทั้งมิติทำงกำย  ใจ สังคม และจิตวิญญำณ มี
วิถีชีวิตที่พอเพียง มีควำมเป็นไทย และมีควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขันในเวทีโลกได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี     

2) ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง ประชำชนทุก
คนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม    

3) ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ ฐำนบริกำรและ
ดิจิทัล เน้นอุปสงค์น ำกำรผลิต มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็ง มี
กำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ โดยกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อำทิ ระบบโล
จิสติกส์ พลังงำน และกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ         



 
 

4) ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ        

5) มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิมควำม
เชื่อมั่นของนำนำประเทศต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง ปัญหำ
อำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำ และกำรค้ำมนุษย์ ลดลง มี
ควำมพร้อมในกำรปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 

6) มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจและมี
ส่วนร่วมจำกประชำชน ลดปัญหำคอร์รัปชั่น กำรใช้จ่ำยภำครัฐต้องมีประสิทธิภำพสูง และมีบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน     

4. สำระส ำคัญแผนปฏิรูปประเทศ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้ศึกษำวิเครำะห์แผนปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้ำน มีประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ดังนี้  
  6. ด้ำนสำธำรณสุข ด ำเนินกำรภำยใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที่ก ำหนดไว้ใน หมวด ๑๖ กำร
ปฏิรูปประเทศ มำตรำ ๒๕๘ ได้แก่ (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนได้รับสิทธิและประโยชน์จำก
กำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพและสะดวกทัดเทียมกัน และ ข้อ (๕) ให้มีระบบกำรแพทย์ปฐม
ภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวดูแลประชำชนในสัดส่วนที่เหมำะสม รวมถึงกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนควำมยั่งยืน
และเพียงพอด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ ประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คือ กำรเข้ำถึง
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำทำงสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง และมีควำมปลอดภัย ลดกำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม โดย
จะเน้นกำรเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษำสำหรับสำยกำรแพทย์ กำรมีแหล่งฝึกทำงกำรแพทย์ที่มีมำตรฐำน
และปลอดภัย ส ำหรับผู้เรียน รวมถึงกำรส่งเสริมระบบกำรพัฒนำหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัยและเด็กปฐมวัย ในกำร
พัฒนำ กำย จิต สังคม ที่พร้อมเข้ำสู่เด็กวัยเรียน  
  7. ด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ มีควำมสอดคล้องกับร่ำงยุทธศำสตร์ชำติในส่วนยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
ยุทธศำสตร์ด้ำน ควำมมั่นคง ข้อ ๑.๒ กำรพัฒนำศักยภำพในกำรป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทั้งทำง
ทหำรและภัยคุกคำมอ่ืน ๆ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันข้อ ๒.๑ กำร
พัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร มุ่งเน้นที่กำรพัฒนำเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่ำข้อ ๓.๑ กำร
ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม ซึ่งพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำในส่วนของ ควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียนในทุกระดับ และทุกภำคส่วน โดยเน้นถึงควำมปลอดภัย รู้เท่ำทันสื่อ 
และลดกำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม ในผู้เรียนทุกระดับชั้น  
  8. ด้ำนสังคม ด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑๖ 
บัญญัติให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย สำมัคคีปรองดอง 
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำ
ด้ำนจิตใจ สังคม มีควำมสงบสุข เป็นธรรม มีโอกำสทัดเทียม ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ เน้นผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะชีวิต ในกำรสำมำรถด ำรงชีวิต
นอกเหนือจำกสังคมในโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม และมีควำมสุข เป็นผู้มีปัญญำ ควบคู่กำรมีคุณธรรม จริยธรรมใน
กำรใช้ชีวิตในสังคม กำรเป็นผู้มีจิตอำสำ กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมกระหำยต้องกำรที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สิ่งที่ส ำคัญคือ กำรสร้ำงจิตสำนึกรักบ้ำนเกิด ในกำรน ำควำมรู้ที่ศึกษำ นวัตกรรม และท ำวิจัยท้องถิ่น กลับมำพัฒนำ
ท้องถิ่นก ำเนิดของตนเอง ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสูงสุด 
  9. ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ด ำเนินกำรภำยใต้กรอบ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ



 
 

ประพฤติมิชอบอย่ำงมำก ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลำยส่วน โดยเฉพำะหมวดที่ ๔ หน้ำที่ของ
ปวงชนชำวไทย มำตรำ ๕๐ (๑๐) ทีก่ ำหนดให้บุคคลมีหน้ำที่ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ นอกจำกนี้ ยังมีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชแผ่นดินและกำรปฏิรูป และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
อำทิ ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มำตรกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กำรพัฒนำกำรศึกษำ คือ ส่งเสริมกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และศำสตร์พระรำชำไปใช้ใน กำรด ำเนินชีวิต และกำรสร้ำงทัศนคติ ควำมรู้และปลูกฝังเยำวชนในสถำนศึกษำทุก
ระดับ ให้รังเกียจกำรทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
  ส ำหรับกำรปฏิรูปประเทศอีก ๒ ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมและด้ำนพลังงำน ไม่มี
ประเด็นจำก แผนกำรปฏิรูปประเทศที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ชัดเจน 
  

    5. สำระส ำคัญของนโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 - 2564 
  นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้ค ำนึงถึงค่ำนิยมหลักของชำติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชำติ จะต้องยึดถือ
และพึงรักษำไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชำติ ซึ่งเป็นควำมมุ่งประสงค์ของชำติที่จะท ำให้ ค่ำนิยมหลักของชำติ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคง ต่อเนื่อง ค่ำนิยมหลักของชำติ ได้แก่  
 ๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์   
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม   
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์   
 ๔. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม   
 ๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม   
 ๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน   
 ๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
 ๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่   
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 ๑๐. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จ พระ
เจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 ๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำหรือกิเลสมีควำมละอำย เกรงกลัว
ต่อบำปตำมหลักของศำสนำ  
 ๑๒. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเองผลประโยชน์
แห่งชำติ ได้แก่  
  ๑) กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอ ำนำจรัฐ  
  ๒) กำรด ำรงอยู่อย่ำงม่ันคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ  
  ๓) กำรด ำรงอยู่อย่ำงม่ันคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ  
  ๔) กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทำงสังคม ท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์  
  ๕) ควำมเจริญเติบโตของชำติ ควำมเป็นธรรม และควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน  
  ๖) ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร 
  ๗) ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อม 
ระหว่ำงประเทศ  



 
 

  ๘) กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและ
ประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

วิสัยทัศน์   
 “ชำติมีเสถียรภำพและเป็นปึกแผ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต ประเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
ปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติกำรณ์ มีบทบำทเชิงรุกในประชำคมอำเซียน และด ำเนิน
ควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดุลยภำพ” 

นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
 ส ำหรับนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ ไม่ได้มีกำรกล่ำวถึงเรื่องกำรศึกษำไว้เป็นกำรเฉพำะ แต่นโยบำยบำง
ประกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบกำรศึกษำของประเทศ เพ่ืออำศัยระบบกำรศึกษำเป็นกลไกอย่ำงหนึ่งให้นโยบำย
บรรลุตำมเป้ำประสงค์ ซึ่งในท่ีนี้ขอน ำเสนอแต่เพียงนโยบำยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  นโยบำยเสริมสร้ำงควำมม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชำติ 
 นโยบำยที่ 1  เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข 
 นโยบำยที่  2  สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ 

 6. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2579)  
   ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพ่ือ
วำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึง
โอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำ
คนให้มีสมรรถนะในกำรทำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ แนวคิดกำร
จัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
ปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียม     และทั่วถึง (Inclusive Education) หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักกำรมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) 
อีกทั้ งยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goal : SDGs 2030) ประเด็น
ภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ คุณภำพของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ 
ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิด
ส ำคัญในกำรจัดท ำแผน   กำรศึกษำแห่งชำติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
  2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
  3. เพือ่พัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือ
ผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   



 
 

  4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มี รำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 

 ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ประกอบ 6 ยุทธศำสตร์ โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องจุดเน้นเชิงนโยบำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
   เป้ำหมำย 
    1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
    3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
   เป้ำหมำย 
    1. ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2. สถำบนักำรศึกษำและหนว่ยงำนที่จัดกำรศึกษำผลติบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและเปน็เลิศ
เฉพำะด้ำน 
    3. กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำง
เศรษฐกิจ   
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   เป้ำหมำย 
    1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
    2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
มำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
    3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำม 
หลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
    4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน และ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
    5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
    6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
    7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
   เป้ำหมำย 
    1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
    2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
    3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที ่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 



 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้ำหมำย 
    1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
    2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
    3. กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   เป้ำหมำย 
    1. โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว ชัดเจนและ
สำมำรถตรวจสอบได ้
    2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
    3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพ้ืนที่ 
    4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่แตกต่ำง
กันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
    5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม สร้ำง
ขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

 7. เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable  Development  Goals:SDGs)  
   เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) มีสำระส ำคัญ ดังนี้  
       เป้ำประสงค์ที่ 4.1 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กหญิงและเด็กชำยทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิผล
ภำยในปี 2573  ใช้ตัวชี้วัดทดแทน จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด 
       เป้ำประสงค์ที่ 4.2 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กหญิงและเด็กชำยทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำร
ดูแล และกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ ภำยในปี 2573 เพ่ือให้เด็ก
เหล่ำนั้นมีควำมพร้อมส ำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 
       เป้ำประสงค์ที่  4.3 ให้หญิงและชำยทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ 
รวมถึงมหำวิทยำลัย ที่มีรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้และมีคุณภำพ ภำยในปี 2573  
       เป้ำประสงค์ที่  4.4 เพิ่มจ ำนวนเยำวชนและผู้ ใหญ่ที่มีทักษะที่จ ำเป็น รวมถึงทักษะ
ทำงเทคนิคและอำชีพส ำหรับกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่ดแีละกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยในปี 2573 
       เ ป ้ำ ป ร ะ ส ง ค ์ที ่  4.5 ขจ ัด ค ว ำม เห ลื ่อ มล้ ำท ำง เพศ ใน กำรศ ึกษ ำ  แล ะส ร ้ำ ง
หลักประกันว่ำกลุ่มที่เปรำะบำง ซึ่งรวมถึงผู้พิกำร ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพ
ทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม ภำยในปี 2573 
       เป้ำประสงค์ที่  4.6 สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคนและผู้ ใหญ่ในสัดส่วนที่สูง 
ทั้งหญิงและชำย สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ และค ำนวณได้ ภำยในปี 2573  



 
 

       เป้ำประสงค์ที่  4.7 สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ส ำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนฯ 
ภำยในปี 2573  
       เป้ำประสงค์ที่  4.Aสร้ำงและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำที่อ่อนไหวต่อ
เด็ก ผู้พิกำร และเพศภำวะ และให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปรำศจำกควำมรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส ำหรับทุกคน 
       เป้ำประสงค์ที่  4.Bขยำยจ ำนวนทุนกำรศึกษำในทั่วโลกที่ให้ส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำ 
โดยเฉพำประเทศท่ีพัฒนำน้อยที่สุด ฯ  
       เป้ำป ระส งค์ที ่  4.C เพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนทำงควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรฝึกอบรมครูในประเทศก ำลังพัฒนำฯ 
      8.ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จัดท ำขึ้นเพ่ือให้หน่วยงำน
ของรัฐน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญของภำรกิจหน่วยงำนและใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำ
ค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรรงบประมำณให้เกิด
ประสิทธิภำพประสิทธิผลและเป็นกำรวำงรำกฐำน เพ่ือรองรับกำรพัฒนำ ที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยำวต่อไป  
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ก ำหนดไว้ 6 ยุทธศำสตร์
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  
 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  
2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (คนและกำรศึกษำ / สังคมสูงวัย)  
3) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (คนและกำรศึกษำ)  
4) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี (บริกำรสำธำรณสุข)  
5) กำรพัฒนำศักยภำพกำรกีฬำ  

 4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
  
 ๙. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)  

1. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้สถำบันทำงสังคม ร่วมปลูกฝั่งค่ำนิยมและ 
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชน ปลูกฝังค่ำนิยม วัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 

2. เปลี่ยนโฉมบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่ “ครูสอน”เป็น“โค้ช”หรือ ผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้ให้เด็ก 
3. สร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ระบบดิจิทัล 
4. ส่งเสริมกำรเรียนคอมพิวเตอร์ Coding 
5. พัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำ 
6. ปรับระบบกำรเรียน วิชำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์ 

ภำษำต่ำงประเทศ 



 
 

7. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์และโครงสร้ำงสังคมออนไลน์
ของไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ สำมำรถใช้เทคโนโลยีกระจำยข่ำวสำรได้ถูกต้อง สร้ำงควำม
สมำนฉันท์ ควำมสำมัคคีในสังคม 

 10. ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม 
พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล 
 2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1.1 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลำกหลำย สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  1.2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้
ทันสมัย สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพื่อกำรผลิตสื่อกำร
เรียนกำรสอน ต ำรำเรียนที่มีคุณภำพ รวมทั้งต ำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
  1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
  1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำ   ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วยกล
ยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำร
จัดกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ  
  2.2 ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
  2.3 เร่งรัดพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งครูประจำกำรที่สอนไม่ตรงวุฒิ    ครูที่สอนคละชั้นและ
ครูในสำขำวิชำที่ขำดแคลน   
  2..4 สร้ำงขวัญก ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  2.5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
  4.1 ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ    
  4.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ และกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับควำมสนใจ และ
วิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย  



 
 

  4.3 เร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่ำงกว้ำงขวำง   
  4.4 จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ 
  4.5 เร่งพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพมีควำม
หลำกหลำย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง   
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  ประกอบด้วย
กลยุทธ์ ดังนี้ 
  5.1 พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยและไม่
ซ้ ำซ้อน ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
  5.2 พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ ระบบ กำรรำยงำนผล 
ของฐำนข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ ให้เป็นอกภำพ เป็นปัจจุบัน และมี
มำตรฐำนเดียวกัน  
  5.3 ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ น ำมำใช้เพ่ิมคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 
  5.4 จัดหำอุปกรณ์ /ทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง 
และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
  6.1 ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นด้ำน
คุณธรรม ควำมโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลำง และในพ้ืนที่ระดับภำค/จังหวัด 
  6.2 พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณ/กำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 
  6.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตอบสนองกำรสร้ำงอำชีพและเพ่ิมคุณภำพชีวิต ลดวำมเหลื่อมล้ ำ 
สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
  6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ  
  6.5 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำนให้เกิดควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย/ควำมเป็นภำคีหุ้นส่วน
กับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
  6.6 ส่งเสริมและขยำยผลให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมพร้อม พัฒนำเป็นสถำนศึกษำ
นิติบุคคลในก ำกับ  
 

  11. ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ : กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ โดยยึดหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 3. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 2. พัฒนำและส่งเสริมกำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำรและกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 3. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 4..ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 2. ผู้รับบริกำรมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำร กำรบริกำร และกำรเรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
 5. ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนและกำร
จัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
  กลยุทธ์ 
   1.1 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
   1.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 พัฒนำและส่งเสริมกำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำร กำร
บริกำรและกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  กลยุทธ์ 
   2.1 พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรศึกษำให้ครอบคลุมและมีเสถียรภำพ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรใช้งำน 
   2.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำของประเทศให้เป็นเอกภำพ เป็นปัจจุบันและทัน
ต่อกำรใช้งำน 
   2.3 สร้ำงสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวก 
   2.4 พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนกำรทำงำนและกำรบริกำรให้มี
ประสิทธิภำพ 
   2.5 จัดหำทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำร และกำร
เรียนรู้ อย่ำงพอเพียง ทั่วถึงและเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้และจัดกำรองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย 
  กลยุทธ์ 
   3.1 พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำสำระ สื่อกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรจัดกำรเรียน กำรสอน กำร
นิเทศ กำรวัด ประเมินผลให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำร สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของกลุ่มเป้ำหมำย และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
   3.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นพลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

   3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงอำชีพ สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 
   3.4 พัฒนำงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ 
   4..1 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
   4..2 สนับสนุนให้ผ ู้เรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตำมสิทธิที่
ก ำหนดไว้ 
   4..3 เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ผู้เรียน
สำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเป้ำหมำย 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ 

  กลยุทธ์ 
   5.1 พัฒนำกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้

สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
   5.2 ปรับปรุงระบบกำรประเมินวิทยฐำนะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
   5.3 พัฒนำข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยรวมทั้ง

น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรพัฒนำ 
  
  12. โครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
  อำศัยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พุทธศักรำช 2560 ข้อ  ๑๑ ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และ
ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่มอบหมำยและให้มอี ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(๑ ) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ  กศจ . อกศจ . คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่
เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที ่กศจ. มอบหมำย 

(๒) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 
(๓) สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ

สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(๖) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนวกำรศึกษำทุก

ระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(๘) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร  กำรเงิน และกำรบัญชีของส่วนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 



 
 

(๙) ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ 
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย รวมทั้งปฏิบัติภำรกิจ

เกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ ในจังหวัด   
 



แผนผังหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

นายรัชพร  วรรณค า 

รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
ว่าง 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม         
นโยบาย
และแผน 

กลุ่ม        
พัฒนา

การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษา
เอกชน 

กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาดและ

กิจการ
นักเรียน 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

7 

ต าแหนง่ 
15

ต าแหนง่ 
7 

ต าแหนง่ 
6 

ต าแหนง่ 
22 

ต าแหนง่ 
7 

ต าแหนง่ 
4 

ต าแหนง่ 
3 

ต าแหนง่ 
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(ก) 
 

ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
(ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้น ายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง
ด้านแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ  

วิสัยทัศน์ 

 สนง.ศธจ.มค.เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดทิศทาง การจัดการศึกษา  ประสานและบูรณาการ
การศึกษา ในจังหวัดระดับแนวหน้าของประเทศภายใน 5 ปี        

พันธกิจ 
 1. ขับเคลื่อนภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบตัิอย่างมีเอกภาพ 

2. ประสานความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทั้ง 5 ภาค ได้แก่ ภาครัฐ  ภาคประชาชน
ภาควิชาการ  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

3. มีระบบการก ากับ ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาเพ่ือตอบสนอง  ยุทธศาสตร์ชาติ   

4. พัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้บริการ ด้านการศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึงและ                
เท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อ  ผู้เรียน  ครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน  เกิดผลลัพธ์ที่สังคมพึงพอใจ  
ประเทศได้คนมีคุณภาพ  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของ
ประเทศ มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

ค่านิยมองค์กร 
 SMART เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
  S = Service  Mind   มีจิตบริการ 
  M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรม 
  A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  R = Responsibility มีความรับผิดชอบ 
  T = Teamwork ทีมงานคุณภาพ 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

2. พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 



(ข) 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

2. พัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

ข้อ 2 

พัฒนา
การศึกษา

อย่าง             
มีคุณภาพและ

ยั่งยืน 

ย.1 ร้อยละของโครงการที่พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 

ย.2 

จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศใน
ด้านการจัดการศึกษา 

2 เรื่อง 

จ านวนงานวิจัยที่ส่งเสริมความเปน็เลิศในด้านการจัดการศึกษา 1 เรื่อง 

ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที2่1 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

ย.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ร้อยละ 40 

ย.4 ร้อยละของโครงการที่สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

ย.5 ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

ข้อ 1. 
ยกระดับ
องค์กรสู่
ความเป็น

เลิศ 
 

ย.6 

ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ สนง.ศธจ.มค ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของ สนง.ศธจ.มค 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

จ านวนการปรับปรุงกลไก กระบวนงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละส่วนงานในแต่ละปี 

5 เรื่อง 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการที่มีต่อนโยบายและการ
ให้บริการ เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ 

ร้อยละ 80 



(ค) 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  (ย่อย)   

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
1.พัฒนา 
การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

แผนแม่บทประเด็น 
การปรับเปลี่ยนคา่นิยม
และวัฒนธรรม (10) 
เปูาหมายประเด็น 
คนไทยมีคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม             
ที่ดีงาม และ                
มีความรัก และภมูิใจใน
ความเป็นไทย  มากขึ้น 
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้             
ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศมากขึ้น 

แผนย่อย 
3.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
เสรมิสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
เปูาหมายแผนย่อย 
คนไทยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีความพร้อมใน
ทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดลุทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจติ
วิญญาณที่ดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากบั
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
แนวทาง 
2. บูรณาการเรื่องความ
ซื่อสัตย์ วินัย คณุธรรม 
จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อมในการจัดการ
เรียนการสอนในและนอก
สถานศึกษา จัดให้มีการ
เรียนการสอนตาม
พระราชด าริ และปรัชญา

ผู้เรยีนไดร้ับการศึกษา           
ที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องเหมาะสมกับ
การเสริมสร้างความ
มั่นคง 

1.ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนทีส่ะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรม และการ
เสรมิสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข  
 
2.ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
การปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม ่

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

1. บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรยีนการ
สอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอน
ตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม
ของชาติ และภูมิปญัญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ 
และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหร้องรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 
2.จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
3. ส่งเสริมการจัดกจิกรรมเพื่อการจัดระบบการดูแล
และปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรปูแบบต่าง ๆ ยาเสพ
ติด ภัยพิบตัิจากธรรมชาติภยัจากโรคอุบัติใหม่ ภยัจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น 
 



(ง) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
ของเศรษฐกิจพอเพียง จัด
ให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการ
ตระหนักรู้ และการมสี่วน
ร่วมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหร้องรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



(จ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
2. พัฒนา
ก าลังคนเพื่อสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

แผนแม่บทประเด็น 
การต่างประเทศ (2) 
เปูาหมายประเด็น 
การต่างประเทศไทยมี
เอกภาพ                
ท าให้ประเทศไทย                 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน                              
มีมาตรฐานสากล และ
มี เกียรตภิูมิ                   
ในประชาคมโลก 

แผนย่อย 
๓.๒ แผนย่อยความ
ร่วมมือเศรษฐกิจและ
ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ 
เปูาหมายแผนย่อย 
1. ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน การบริการ และ
ความเชื่อมโยงท่ีส าคัญใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบ
เศรษฐกิจท่ีเน้นนวัตกรรม
ดีขึ้น 
แนวทาง 
 
4. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 
รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบตัิที่
เป็นเลิศจากประเทศท่ีมี
ศักยภาพในสาขาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศไทย รวมถึงการ
เสรมิสร้างความร่วมมือใน
ด้านการยกระดับ
การศึกษา การพัฒนา

ผู้เรยีนมีสมรรถนะและ
ความสามารถในการ
แข่งขันที่สนองความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1. สถาบันการศึกษาจัดการ
ศึกษารูปแบบทวิภาค/ีสหกจิ
ศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนใน
โรงงานตามมาตรฐานท่ีก าหนด
เพิ่มขึ้น  
2. จ านวนหลักสูตรของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิ
วุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น  
3. สถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีจัดหลักสตูรส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษเพิม่ขึ้น 
และมภีาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ
และหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้น 
4. จ านวนงานวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมทีส่ร้างผลผลติและ
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

ร้อยละ 5 
 
 
 
 

จ านวน 2 
หลักสตูร 

 
จ านวน 2 
หลักสตูร 

 
 
 
 
 
 

จ านวน 2
เรื่อง 

 

1. มีข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนก
ตามกลุม่อุตสาหกรรมอย่างครบถว้น  
2. ส่งเสริมสัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเมื่อเทียบ
กับผู้เรยีนสามัญศึกษา และสดัส่วนผู้เรยีนวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรยีน
สังคมศาสตร ์
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศกึษาจัดการศึกษา
รูปแบบทวิภาค/ีสหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนใน
โรงงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพิม่ขึ้น  
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น  
5. ส่งเสริม สนับสนุน สถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีจัดหลักสตูรส าหรับผูม้ีความสามารถพิเศษ
เพิ่มขึ้น และมภีาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ 
เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและ
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
6. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้/นวตักรรมที่น าไปใช้ 
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิม่ขึ้น  
7. ส่งเสริม สนับสนุน นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ด้จด
สิทธิบัตรและทรัพยส์ิน 
ทางปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์
ในระดับนานาชาตเิพิ่มขึ้น 
8. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 



(ฉ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
ทรัพยากรมนุษย์และ
แรงงาน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถของคนไทย 
และดึงดดูคนไทยที่มี
ความสามารถใน
ต่างประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
การน าเข้าและใช้
ประโยชน์จากแรงงาน
และผู้ทีม่ีความสามารถ
หรือทักษะพิเศษจาก
ต่างประเทศอยา่ง
เหมาะสม โดยค านึงถึง
ความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
ความยั่งยืน 

รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศจากประเทศท่ีมี
ศักยภาพในสาขาท่ีเป็นประโยชนต์่อการพัฒนา
ประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในด้าน
การยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และแรงงาน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของคนไทย 
และดึงดดูคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสรมิการบริหารจัดการการน าเข้าและใช้
ประโยชน์จากแรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือ
ทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดย
ค านึงถึงความสมดลุระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจและ
ความยั่งยืน 

 

 

 

 

 



(ช) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ 

แผนแม่บทประเด็น 
การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต (11) 
เปูาหมายประเด็น 
คนไทยทุกช่วงวัย               
มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคณุธรรม
จริยธรรม เป็น                   
ผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษ            ที่ 
๒๑ รักการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนย่อย 
3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง
ปฐมวัย 
เปูาหมายแผนย่อย 
เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ  
มีพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึงบริการทีม่ี
คุณภาพมากขึ้น 
แนวทาง 

๑)  จัด ให้มีการ เตรียม
ความพร้อมทั้งสุขภาวะ 
เจตคติ ความรู้ และทักษะ
ให้ แ ก่ พ่ อ แ ม่ ก่ อ นก า ร
ตั้งครรภ์ 

๒) จัดให้มีการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี
และสมวัย 

๓) จัดให้มีการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการ 
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะทีด่ีที่สมวัยทุก

เด็กปฐมวัยให้มสีุข
ภาวะที่ดีมีพัฒนาการ 
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะทีด่ีที่สมวัย
ทุกด้าน 

1.เด็กแรกเกิด – ๕ ปี มี
พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น  
2. ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาที่จดั
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด้คณุภาพ
และมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
3. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดกิจกรรมทีส่อดคล้อง
กับหลักสตูรปฐมวยั และ
สมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย
ของอาเซียนเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 50 

 
 

 
ร้อยละ 50 

 
 

๑) จดัให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ 
ความรู้  
และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมอนามัยแม่และ 
เด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งก าหนดมาตรการสร้าง
ความสมดุลระหว่าง 
ชีวิตและการท างานให้พ่อแมส่ามารถเลี้ยงดูบุตรไดด้้วย
ตนเอง  
ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานท่ี
ยืดหยุ่น รณรงค์ใหผู้้ชาย 
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการท าหน้าท่ีในบ้านและ
ดูแลบุตรมากข้ึน 
๒) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวยัให้มีสุขภาวะที่ดีและ
สมวัย โดยส่งเสรมิ 
และสนบัสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานงานอนามยัแม่และเด็กสู่มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
 ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
และสารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก 
๓) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
ที่ดีท่ีสมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
ปรับปรุงสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนา



(ซ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
ด้าน 

 

ทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ  
อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า 
ทักษะการควบคุมอารมณ์  
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จัก
ประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ 
จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้
มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวยัให้ครอบคลุมทั้งการ
พัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ระบบการศึกษาการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มี
พัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคม
ให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ 

แผนแม่บทประเด็น 
การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต (11) 
เปูาหมายประเด็น 
คนไทยทุกช่วงวัย               
มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคณุธรรม
จริยธรรม เป็น                   
ผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษ            ที่ 
๒๑ รักการเรียนรู้อยา่ง

แผนย่อย 
3.3 การพัฒนาช่วงวัย
เรียน/วยัรุ่น 
เปูาหมายแผนย่อย 
วัยเรียน/วัยรุ่น มคีวามรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 
๒๑  
ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  
มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม  
มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  

วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มีส านึกพลเมือง มี
ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิต

1. ผู้เรียนท่ีมีคณุลักษณะและ
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑ เพิม่ขึ้น  
2. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมี
วินัย และมีจติสาธารณะเพิ่มขึ้น  
 
3. สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปท่ีจดักิจกรรม
สะท้อนการสร้างวินัย จิต
สาธารณะ และคณุลักษณะที่พึง
ประสงคเ์พิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 

 

๑) จดัให้มีการพัฒนาทักษะทีส่อดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 

๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยทีี่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ 

๓) จดัให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและ
วางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะทีเ่ชื่อมต่อกับโลกการ
ท างาน  
๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ การบม่เพาะการเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้ง



(ฌ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์
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Y2 Y1 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และท างานร่วมกับผู้อื่นได้

อยา่งมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 
แนวทาง 
๑) จดัให้มีการพัฒนา
ทักษะที่สอดรับกับทักษะ 

ในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยเฉพาะทักษะด้านการ 

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการ 

แก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

๒) จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา ศลิปะ 
และ 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ 

ความสามารถ ความถนดั
และความสนใจ 

๓) จดัให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิต
และ 

วางแผนการเงิน ตลอดจน
ทักษะที่เช่ือมต่อกับโลก

ดีขึ้น 
 

4. นักเรียนมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ 
ขึ้นไปเพิ่มขึ้น  
5. สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 50 
 
 
 

 
ร้อยละ 80 

ทักษะชีวิตที่สามารถอยูร่่วมและท างานภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม 

๕) ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบบรกิารสุขภาพและ
อนามัยที่เช่ือมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพด้าน
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทาง
อารมณ์ ตลอดจนภูมิคุม้กันด้านตา่ง ๆ ในการด าเนิน
ชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

 



(ญ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์
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Y2 Y1 
การท างาน  
๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับ 

ความต้องการของ
ประเทศ การบ่มเพาะการ
เป็นนักคิด  
นักนวัตกร และการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 
รวมทั้ง 

ทักษะชีวิตที่สามารถอยู่
ร่วมและท างานภายใต้
สังคม 

ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๕) ส่งเสริมและสนบัสนุน
ระบบบริการสุขภาพและ 

อนามัยที่เช่ือมต่อกัน
ระหว่างระบบสาธารณสุข
กับ 

โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ 

ด้านความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาด 

ทางอารมณ์ ตลอดจน
ภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ใน



(ฎ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
การ 

ด าเนินชีวิตของกลุ่มวัย
เรียน/วยัรุ่น 

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ 

แผนแม่บทประเด็น 
การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต (11) 
เปูาหมายประเด็น 
คนไทยทุกช่วงวัย               
มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคณุธรรม
จริยธรรม เป็น                   
ผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษ            ที่ 
๒๑ รักการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนย่อย 
3.4 การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน 
เปูาหมายแผนย่อย 
1.แรงงานมีศักยภาพ ใน
การเพิ่มผลผลติ  
มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคญั 
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถ 
ปรับตัวและเรียนรูส้ิ่งใหม่
ตามพลวตัของ 
โครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น 
2.มีคนไทยท่ีมี
ความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญ 
ต่างประเทศเข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
 และนวัตกรรมใน

1.แรงงานมีศักยภาพ                 
ในการเพิ่มผลผลิต มี
ทักษะอาชีพสูง 
2.คนไทยและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเปูาหมาย
เพิ่มขึ้น 
 

1. สถาบันการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจดั
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ เพิ่มขึ้น 
2. แหล่งเรียนรู้ทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 

จ านวน 2 
แห่ง 

 
 
 
 
 

๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของ
ตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยสีมัยใหม่ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิม่ขึ้นให้กับประเทศ 
๒) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และ
ความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและ
ครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัย
ท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการ
ส่งเสริมการออม 
๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน
ฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่และสามารถพัฒนาต่อ
ยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาส
และทางเลือกท างานและสร้างงาน 
๔) ส่งเสริมกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมี
ความสามารถพิเศษในต่างประเทศ ท้ังในรูปแบบการ
ท างานช่ัวคราวและถาวร เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้มี
ความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิด
ใน 
ประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพและใช้



(ฏ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
อุตสาหกรรมเปูาหมาย
เพิ่มขึ้น 
แนวทาง 
1.ยกระดับศักยภาพ 
ทักษะและสมรรถนะ 
ของคนในช่วงวัยท างาน 
๒) เสริมสร้างวัฒนธรรม
การท างานที่พึงประสงค์  
และความรู้ความเข้าใจ
และทักษะทางการเงิน 
๓) ส่งเสริมและสนบัสนุน
การพัฒนาทักษะแรงงาน 
ฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการ
ใหม่และสามารถพัฒนา 
ต่อยอดความรู้ในการ
สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ 
๔) ส่งเสริมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและ
คนไทย 
ที่มีความสามารถพิเศษใน
ต่างประเทศ 
๕) ส่งเสริมการพัฒนา 
การปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ

ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างช่ือเสียง
ให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจาก
ต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 
๕) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ
สร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบ
อาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข 
 

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้มี

แผนแม่บทประเด็น 
การพัฒนาศักยภาพคน

แผนย่อย 
3.5 การส่งเสรมิศักยภาพ

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิต
ที่ดี              มีความ

1.ผูสู้งวัยท่ีไดร้ับบริการ
การศึกษาเพือ่พัฒนาทักษะ

ร้อยละ 50 ๑) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้
ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนา



(ฐ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
คุณภาพ ตลอดช่วงชีวิต (11) 

เปูาหมายประเด็น 
คนไทยทุกช่วงวัย               
มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคณุธรรม
จริยธรรม เป็น                   
ผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษ            ที่ 
๒๑ รักการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ผู้สูงอาย ุ
เปูาหมายแผนย่อย 
ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
มีความมั่นคง 
ในชีวิต มีทักษะการ
ด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต  
 มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สรา้งมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 
แนวทาง 
๑) ส่งเสริมการมีงานท า
ของผู้สูงอายุให้พึ่งพา
ตนเอง 
ได้ทางเศรษฐกิจ และร่วม
เป็นพลังส าคญัต่อ
การพัฒน 
าเศรษฐกิจ ชุมชนและ
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุน 
มาตรการจูงใจทาง
การเงินและการคลังให้ผู้
ประกอบ 
การมีการจ้างงานท่ี
เหมาะสมส าหรบัผูสู้งอาย ุ
 ตลอดจนจดัท าหลักสูตร

มั่นคงในชีวิต                
มีทักษะการด ารงชีวิต 
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต                         
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สรา้งมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 
 

อาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น 
และมสีาขาและวิชาชีพ 
ที่เปิดโอกาสใหผู้้สูงวัยไดร้ับการ
ส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพิม่ขึ้น 
 

เศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุน
ม า ต ร ก า ร จู ง ใ จ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร ค ลั ง ใ ห้
ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่ เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย 
ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการ
ท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณและ
หลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวิต 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสรมิสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุ พร้อมท้ังจัดสภาพแวดลอ้มให้เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอาย ุอาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวันท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุท้ังระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานท่ี 
พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 



(ฑ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
พัฒนาทักษะในการ 
ประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสมกับวัย 
สมรรถนะทางกาย  
ลักษณะงาน และส่งเสรมิ
ทักษะการเรยีนรู้ในการ
ท างานร่วมกันระหว่าง
กลุ่มวัย 
๒) ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการออม เพื่อสร้าง 
หลักประกันความมั่นคง
ในชีวิตหลังเกษียณและ 
หลักประกันทางสังคมที่
สอดคล้องกับ 
ความจ าเป็นพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิต 
๓) ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
ดูแลผูสู้งอายุ พร้อมท้ังจัด
สภาพแวดล้อม 
ให้เป็นมิตรกับผูสู้งอายุ 
อาทิ สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
ในการใช้ชีวิตประจ าวันท่ี
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 



(ฒ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
เมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุท้ังระบบขนส่ง
สาธารณะ อาคารสถานท่ี 
พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่
อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุและทุกกลุ่ม
ในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ณ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
4. สรา้งโอกาส
และความเสมอ
ภาคทาง
การศึกษา 

แผนแม่บทประเด็น 
การพัฒนาการเรียนรู ้
(12) 
เปูาหมายประเด็น 
๑. คนไทยมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
สากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ ๒๑ สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝุเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๒. คนไทยไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถ
ของ 
พหุปัญญาดีขึ้น 

แผนย่อย 
3.1 การปฏริูป
กระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
๒๑ 
เปูาหมายแผนย่อย 
คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรยีนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
แนวทาง 
๑) ปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรูส้ าหรับศตวรรษท่ี 
๒๑ 
๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท 
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม ่
๓) เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบรหิารจดัการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท 
๔) พัฒนาระบบการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

ผู้เรยีนไดร้ับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ ๒๑ สามารถเข้าถึง
การเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

1. สัดส่วนผูเ้รียนในระบบทวิ
ภาคีเพิ่มขึ้น  
2.สดัส่วนผู้เรยีนในระบบ STEM 
+ SAM 
3. ครูผ่านการทดสอบสมรรถนะ
ในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ  
4. โรงเรียนผ่านการประเมิน
มาตรฐานข้ันต่ า 
5. ความแตกต่างของคะแนน 
PISA ในแต่ละกลุม่โรงเรียน
ลดลง  
6. จ านวนผูล้งทะเบียนเรียน
นอกระบบและตามอัธยาศัย
เพิ่มขึ้น 
7. จ านวนผูเ้รียนผ่านระบบ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น  
8. มีระบบตดิตามประชากรวยั
เรียนที่ขาดโอกาสหรือไมไ่ดร้ับ
การศึกษา และ 
ผู้เรยีนที่มีแนวโน้มจะออก
กลางคัน 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 50 
 
 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 20 
 
 

ร้อยละ 20 
 
 

ร้อยละ 20 
 

จ านวน 1 
ระบบ 

๑)   ปรับเปลีย่นระบบการเรียนรูส้ าหรับศตวรรษที่ 
๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย   
(๑) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา          (๒) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑(๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้น
การลงมือปฏิบตัิ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวน
ไตรต่รอง โดยเน้นการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งทักษะ
ชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอดในการประกอบ
อาชีพได้จริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรยีนรู้ที่ให้
ผู้เรยีนสามารถก ากับการเรยีนรู้ของตนได้ เพื่อให้
สามารถน าองค์ความรูไ้ปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย 

๒)   เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเ้ป็นครูยุคใหม ่
ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ไดแ้ก่ (๑) วางแผนการ
ผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “คร ูคณาจารย์ยุคใหม”่ 
ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรยีนรู้(๒) ปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดดู คัดสรร ผู้มี
ความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิต
ครูยุคใหม่(๓) สง่เสริมสนับสนุนระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างตอ่เนื่อง ครอบคลุมทั้ง
เงินเดือน สายอาชีพและระบบสนบัสนุนอื่น ๆ 

๓)   เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก



(ด) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
๕) สร้างระบบการศึกษาเพื่อ
เป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

ระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย ๖ แนวทางย่อย 
ได้แก ่(๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มี
ประสิทธภิาพ(๒) จัดให้มีมาตรฐานข้ันต่ าของโรงเรียน
ในทุกระดับ(๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและเพิ่มคณุภาพการศึกษา(๔) เพิ่มการ
มีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจดัการศึกษา(๕) 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา(๖) ส่งเสริมการ
วิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู ้
๔)   พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 
๕ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) จัดใหม้รีะบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุ่น (๒) มมีาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้
คนเข้าสู่ใฝเุรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับ
ทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้
เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยความรว่มมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๔) พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัและดิจทิัลแฟลตฟอรม์ สื่อ
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทกุประเภทการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (๕) พัฒนา
โปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล 

๕)   สร้างระบบการศึกษาเพื่อเปน็เลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาต ิประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย  ได้แก่ 
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดน่เฉพาะสาขาสู่ระดับ
นานาชาติ(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ



(ต) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
และแลกเปลีย่นนักเรยีน นักศึกษาและบุคลากรใน
ระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์
ฝึกอบรม และทดสอบในระดบัภูมภิาค (๓) จัดให้มีการ
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ชาตไิทยและประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น (๔) จัดให้มีการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อน
บ้านในสถานศึกษา และส าหรับประชาชน และ (๕) 
ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก 
เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ 
 

4. สรา้งโอกาส
และความเสมอ
ภาคทาง
การศึกษา 

แผนแม่บทประเด็น 
การพัฒนาการเรียนรู ้
(12) 
เปูาหมายประเด็น 
๑. คนไทยมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
สากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ ๒๑ สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝุเรียนรู้อย่าง

แผนย่อย 
3.2 การตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ท่ี
หลากหลาย 
เปูาหมายแผนย่อย 
ประเทศไทยมรีะบบข้อมลู
เพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตาม 
พหุปัญญา เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่ง
ต่อการพัฒนาให้เตม็ตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แนวทาง 
๑)   พัฒนาและส่งเสรมิ
พหุปัญญา 

มีระบบข้อมลูเพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุ
ปัญญา เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการ
ส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 

สนง.ศธจ.มค.มีระบบข้อมูลเพื่อ
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา 

1 ระบบ ๑)  พัฒนาและส่งเสรมิพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบ
บริหารจดัการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหปุัญญาให้เต็มตาม
ศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว 

๒)  สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน 
และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมส าหรับผูม้ี
ความสามารถพิเศษ 



(ถ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๒. คนไทยไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถ
ของ 
พหุปัญญาดีขึ้น 

๒)   สร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างาน 
และระบบสนับสนุนท่ี
เหมาะสมส าหรบัผู้มี
ความสามารถพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ท) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
5. ส่งเสริมและ
จัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทประเด็น 
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม (23) 
เปูาหมายประเด็น 
มูลค่าการลงทุนวิจัย
และพัฒนา นวัตกรรม
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศเพิ่มขึ้น 
 

แผนย่อย 
3. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
เปูาหมายแผนย่อย 
การประยุกต์ใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเพิ่มมลูค่าของ
เศรษฐกิจ 
สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิม่ขึ้น 
แนวทาง 
1. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
3. พัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการบริหาร
จัดการน้ า 
5. พัฒนาการจัด
การพลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม   
 
 

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

1. มีงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
2.คร/ูบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่อง
การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  
3. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนักในความส าคญัของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม ความมีคณุธรรม 
จริยธรรม และการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต
เพิ่มขึ้น  
4.สถาบันอดุมศึกษาที่ตดิอันดับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีวของโลก
เพิ่มขึ้น 
5. สถานศึกษา/
สถาบันการศึกษาจดัการเรียน
การสอนและกิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และ
การน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น และ

2 เรื่อง 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
ทางบก ทางน้ าและทางทะเล เพื่อให้รักษาความอุดม
สมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการ
วิจัยที่ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ปุาเฉพาะถิ่นหา
ยาก แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้ความหลากหลายชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทาง
ทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่  

2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการ
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
การเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยมีประเด็นการ
วิจัยที่ส าคัญ อาท ิฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร
และปุาไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และ
ภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหาร
จัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 

3. พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการ



(ธ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

วิจัย  พัฒนา และประยุ กต์ ใ ช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ 

เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้น
ทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสีย
อันตรายการน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน ์

4. พัฒนาการบริหารจัดการน้ า โดยการส่งเสริมการ
วิจัย  พัฒนา และประยุ กต์ ใ ช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพื่อให้เพียงพอต่อการ
อุป โภค บริ โภค รวมทั้ ง  ใ ช้ ในภาคการ เกษตร 
อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็น
การวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้ า
ชุมชนและเกษตร 

5. พัฒนาการจัดการพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
พลั งงานหมุน เวี ยนและเทคโนโลยีที่ เกี่ ย วข้ อง 
โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบ
โครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพื่อให้



(น) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
สามารถผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่
สูงขึ้น และการผลิตไฟฟูาที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(บ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
6.พัฒนาระบบ
บริหารจดัการให้
มีประสิทธิภาพ 

แผนแม่บทประเด็น 
การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
เปูาหมายประเด็น 
๑. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 
๒. ภาครัฐมีการ
ด าเนินการทีม่ี
ประสิทธิภาพ ด้วยการ
น านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

แผนย่อย 
1.การพัฒนาบริการ
ประชาชน 
เปูาหมายแผนย่อย 
งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปลีย่นเป็นดจิิทัล
เพิ่มขึ้น 
แนวทาง 
ภาครัฐยดึประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
 

๑. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 
๒. ภาครัฐมีการ
ด าเนินการทีม่ี
ประสิทธิภาพ ด้วยการ
น านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 80 1. รูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาค
ธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความ
สะดวก มีการเช่ือมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวก
รวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

2. พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มี
ความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัด
ทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้  ตาม
หลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการภาครัฐ
เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิ
บาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ปรับวิธีการท างาน  จาก “การท างานตามภารกิจที่
กฎหมายก าหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญ



(ป) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
กับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อสนับสนุน
ก า ร พั ฒ น า บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ ที่ มี คุ ณ ค่ า แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ 
เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เช่ือมโยงและ
บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน
เสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและ
สร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาส
ให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้
อย่างสะดวกทันสถานการณ์  

6.พัฒนาระบบ
บริหารจดัการให้
มีประสิทธิภาพ 

แผนแม่บทประเด็น 
การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
เปูาหมายประเด็น 
๑. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 
๒. ภาครัฐมีการ
ด าเนินการทีม่ี
ประสิทธิภาพ ด้วยการ

แผนย่อย 
การปรับสมดลุภาครัฐ 
เปูาหมายแผนย่อย 
๑. เปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม 
แนวทาง 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามสี่วนร่วมในการ

๑. เปิดโอกาสให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม 

ระดับความส าเร็จการเปดิให้ภาค
ส่วนอ่ืนเข้ามาด าเนินการบริการ
สาธารณะ 

ร้อยละ 20 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์และการพัฒนา
บทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการด าเนิน
ภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและการสนับสนุนให้ภาคีการ
พัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบ
โมเดลประชารัฐ มาร่วมด าเนินการในบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มี การ
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการวิเคราะห์และทบทวน



(ผ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
น านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

ด าเนินการบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม 

ภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อก าหนดภารกิจหลักที่ให้ภาครัฐ
ด าเนินการ อาทิ การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และ
ก า ร ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ภ า ค รั ฐ 
ที่ส าคัญ สามารถตรวจสอบการท างานของภาครัฐได้
อย่างเหมาะสม การก ากับดูแลการแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ การก ากับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีการค านึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และ
รัฐและจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจท่ีไม่จ าเป็น รวมทั้งเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้าง
คุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจ
ให้ภาคส่วนอื่นรับไปด าเนินการ เช่น การจ้างเหมา
บริการและการท างานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อม
ทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการร่วมด าเนินภารกิจของภาครัฐ 
ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุน
และอ านวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้ง
การก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
ธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

 



(ฝ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
6.พัฒนาระบบ
บริหารจดัการให้
มีประสิทธิภาพ 

แผนแม่บทประเด็น 
การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
เปูาหมายประเด็น 
๑. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 
๒. ภาครัฐมีการ
ด าเนินการทีม่ี
ประสิทธิภาพ ด้วยการ
น านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

แผนย่อย 
การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 
เปูาหมายแผนย่อย 
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
และ 
มีความคล่องตัว 
แนวทาง 
1. หน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง 
2.ก าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่
บนข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ ์
3.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดโครงสร้างองค์การและ
ออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ ให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ 
ทันสมัย 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่า
มาตรฐานสากลและ 
มีความคล่องตัว 

สัดส่วนของหน่วยงานท่ีบรรลผุล
สัมฤทธ์ิอย่างสูงตามเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. หน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิด
กว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มคีวามคุ้มค่า เทียบได้
กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซบัซ้อนและทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
การพัฒนาให้มีการน าข้อมลูและขอ้มูลขนาดใหญ่มาใช้
ในการพัฒนานโยบาย  
การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และ
การพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ  
รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่าง
องค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ 
อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้
ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถงึข้อมูลที่สะดวกและ
รวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มี
มาตรฐานเดียวกันและข้อมลูระหวา่งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ต้ังอยู่บน
ข้อมูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความ
โปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม 
เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็น



(พ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
ดิจิทัล มาใช้ในการบรหิารและการตัดสินใจมีการ
พัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 
แบ่งปัน และใช้ประโยชนไ์ด้อย่างเหมาะสมและสะดวก 
รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
พร้อมท้ังมีการจัดการความรู้และถา่ยทอดความรู้อยา่ง
เป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหเ้ปน็องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู ้สร้างความเข้าใจ 
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็ม
ศักยภาพ  

3. ปรับเปลี่ยนรปูแบบการจัดโครงสร้างองค์การและ
ออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบท
การเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจดั
โครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์
มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ 
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
องค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบ 
ได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยตอ่และเช่ือมโยงเป็น



(ฟ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
เครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมี
ผลสัมฤทธ์ิเทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้
ยังมีความเป็นส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญเ่พื่อวิเคราะห์คาดการณล์่วงหน้าและ
ท างานในเชิงรุก สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และสร้างคุณค่าในการท างาน 

6.พัฒนาระบบ
บริหารจดัการให้
มีประสิทธิภาพ 

แผนแม่บทประเด็น 
การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
เปูาหมายประเด็น 
๑. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 
๒. ภาครัฐมีการ
ด าเนินการทีม่ี
ประสิทธิภาพ ด้วยการ
น านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

แผนย่อย 
การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
เปูาหมายแผนย่อย 
บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท างานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 
แนวทาง 
1. ปรับปรุงกลไกในการ
ก าหนดเปูาหมายและ
นโยบายก าลังคนใน
ภาครัฐให้มมีาตรฐานและ
เกิดผลในทางปฏิบัติได้

บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท างาน
เพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 

1. ดัชนีความผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐ 
2.สดัส่วนเจ้าหน้าที่รัฐท่ีกระท า
ผิดกฎหมายลดลง 
 

ไม่ร้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 20 

 
 
 
 

1.ปรบัปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ก าลังคน
ภาครัฐมคีวามเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพฒันา 
ระบบการบริหารก าลังคนให้มคีวามคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคณุภาพ
ภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไก
การวางแผนก าลังคน 
 รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การ
แต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวยีนถ่ายเทแลกเปลี่ยน 
และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆของประเทศได้อย่างคล่องตัว  
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล



(ภ) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารงาน
บุคคลในภาครัฐให้เป็นไป
ตามระบบคณุธรรมอย่าง
แท้จริง 
3.บุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีความรู้
ความสามารถสูง               
มีทักษะการคิดวเิคราะห์
และการปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
4.สร้างผู้น าทาง
ยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
โดยการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีคณุธรรมจริยธรรมและจติส านึก
สาธารณะ  
มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหส้ามารถ
สนองความต้องการในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้า
ในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ 
โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับต าแหน่งของ
บุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปูองกันการแทรกแซง 
และการใช้ดลุยพินิจโดยมิชอบ การสรา้งความก้าวหน้า
ให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรูค้วามสามารถและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรา้งกลไกให้
บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่าง
คล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนา
ระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มี
รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ 
อาทิ การจ้างงานท่ีมีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทน 
ที่เป็นธรรม มมีาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระ
งาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้
มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่าง



(ม) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
สมเหตุสมผล โดยไม่ใหเ้กิดความเหลื่อมล้ าของ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆระหว่างบุคลากร
ของรัฐ 
3.พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะด้าน
ดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคดิในการท างาน
เพื่อให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลง
บริบท 
การพัฒนา มีการเสรมิสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม 
การปรับเปลี่ยนแนวคดิให้การปฏบิัติราชการเป็นมือ
อาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรกุและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้
อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดรับชอบและความสุจรติ ปฏิบัติงานตาม
หลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอ
ภาคกล้ายืนหยัดในการกระท าท่ีถกูต้อง ค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน  
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกปูองบุคลากร
ภาครัฐท่ีกลา้ยืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมี
พฤติกรรมการปฏิบตัิงานตามจริยธรรมและ



(ย) 
 

ยุทธศาสตร ์
เชื่อมแผนแม่บท (10) เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

Y2 Y1 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
4.สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้น าและ
ผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยทุธ์ มีความเข้าใจ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ระดับภูมภิาค และระดับโลก มี
ความสามารถในการน าหน่วยงาน และมีคณุธรรม 
จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคดิ ผลักดันภารกิจ 
น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผูร้่วมงานและต่อสังคม เพ่ือ
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดย
ต้องได้รับการปรับเปลีย่นกระบวนการทางความคิดให้
ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะ
ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยท าให้สามารถแสดง
บทบาทของการ 
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและ
ประโยชนส์ุขให้แก่ประชาชน 



 
 

 



                                

 

 

 

  

 

 

                                

               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์รวม 
 

2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

 

2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ

การเสริมสร้างความมั่นคง 
 

 

3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 

 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถ 
ในการแข่งขันท่ีสนองความต้องการ 

ของตลาดงานและประเทศ 
 

 
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ  

มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

 

4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง และ 

เสมอภาค 

 
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุก
ระดับ ทุกกลุม่เป้าหมายเพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคณุภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
3. ยกระดบัคณุภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 
(พืน้ที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และภยัคุกคามในรปูแบบใหม ่
 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้เชิงบูรณาการองค์
ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
2. เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศของผู้เรยีน 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพือ่สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม 
 

1. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการ
สอน กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน การนเิทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
และสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพ้ืนท่ี 
ภูมิภาค ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
2. ส่งเสริมและบรูณาการการจัดการเรยีนการสอน
และการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจดัการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส านึกรกัษ์
สิ่งแวดล้อมและน าแนวคดิตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรม
ที่สอดคล้องกับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 
ในพื้นที่และภูมภิาค 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยดา้น
การเสริมสร้างคณุภาพชีวิต  
 
 

4. สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

 

5. ส่งเสริมและจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาคมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหผู้้เรยีน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
และกลุม่เป้าหมาย 
2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรยีนการสอนและ   
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด 
ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ให้เป็นเอกภาพ เช่ือมโยงกัน เป็น
ปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
1,284,000 

1. พัฒนากลไกการบริหารจัด
การศึกษาให้มปีระสิทธภิาพ 
2. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน  
3. ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจ
หน้าที่ของหนว่ยงานให้เหมาะสมเอื้อ
ต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง
ส่วนกลาง ภาค และจังหวัด 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในระดับพื้นที่และ
ภูมิภาคให้สามารถพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนา  
6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
7. พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคล 
ของข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใหป้ฏิบัติงานได้อยา่ง
เต็มศักยภาพ 

     
 
6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน     

เป้าประสงค์ตาม
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

 

พันธกิจ 
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

 

3. พัฒนาการบรหิารจดัการของหน่วยงานท้ังในส่วนกลางและ
ภูมิภาคใหม้ีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  

 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ สป. ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563 - 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 

4..ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์   
ของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้
บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจท่ีก าหนด 

 
 



แผนผังความเชื่อมโยงนโยบาย 

(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร ์
ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.

2560-2579) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การสร้างความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพฒันาและเสริมสร้าง 

ศกัยภาพคน 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 
ด้านการสร้างโอกาส 

บนความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทยีมกนัทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ด้านการสร้างการเตบิโตบน
คณุภาพชวีิตที่เปน็มิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ด้านการปรบัสมดุลและ 

พัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

นโยบายรัฐบาล 
 

๑. การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษตัรยิ ์ 
๒. การสร้างความม่ันคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของ
ประเทศ  
๓. การท านบุ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
๕. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย  
 

๘. การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และ
การพฒันาศกัยภาพของคนไทยทกุชว่ง
วัย  
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลกัประกนัทางสังคม  
 

๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกจิและการ
กระจายความเจรญิสูภู่มิภาค  
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก  
 

๑๐. การฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืน  
 

๑๑. การปฏิรปูการบริหารจดัการ
ภาครัฐ  
๑๒. การป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยตุิธรรม 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

ย.5 การเสริมสร้างความ
ม่ันคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูค่วามม่ันคง
และยั่งยืน 

ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
ย.7 การพฒันาโครงการพื้นฐานและระบบโลจิ
สตกิส ์
ย.8 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 
ย.9 การพฒันาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 
ย.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา 

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพ
ทุนมนษุย ์
 

ย.2 การสร้างความเปน็ธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

ย.4 การเตบิโตที่เปน็ 
มิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ย.6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภบิาล 

แผนปฏิรูปประเทศ 
(เพ่ิมใหม่) 

1. ด้านการเมือง 
3. ด้านกฎหมาย 

5.ดา้นเศรษฐกจิ 
8. ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7.ดา้นสาธารณสุข 9.ดา้นสังคม 6.ดา้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2.ดา้นบรหิารราชการแผ่นดิน 
11.ด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติประพฤติมิชอบ 

แผนการศกึษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2560 - 2579 

ย. 1 การจดัการศกึษาเพื่อ
ความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

ย. 2 การผลติและพฒันาก าลังคนการวจิยั และ
นวัตกรรมเพิ่มสร้างขดีความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ย. 3 การพัฒนาศกัยภาพคนทกุช่วงวยั 
และการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้

ย. 4 การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทาง
การศกึษา 

ย.  5 การจดัการศกึษาเพื่อสร้าง
เสริมคณุภาพชีวติที่เปน็มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ย. 6 การพัฒนาประสทิธภิาพของ
ระบบบรหิารจดัการศกึษา 

ยุทธศาสตร์  
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

 ย. 3 ยทุธศาสตรผ์ลติและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจยัที่สอดคล้องกบัความต้องการ
ของการ 

ย. 1 พฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล 
ย. 2 ผลติ พฒันาครคูณาจารยแ์ละ
บคุลากรทางการศกึษา  
ย. 4 ยทุธศาสตร์ขยายโอกาส 
การเข้าถึงบรกิารทางการศกึษา และ
การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ 

ย. 4 ยทุธศาสตร์ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบรกิาร 
ทางการศกึษา และ 
การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ 
 

ย. 5 ยทุธศาสตร์ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจทิัล 
เพื่อการศกึษา 
 

ย. 6 ยุทธศาสตร์พฒันาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมใหท้กุภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 
 

ยุทธศาสตร ์
ส านกังานปลดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ย.1 พฒันาการ 
จัดการศกึษา 
เพื่อความม่ันคง 
 

ย.2 ผลติพฒันาก าลังคน การวิจยั เพื่อสรา้ง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 

ย.3 พฒันาศกัยภาพคน 
ให้มีคณุภาพ 
 

ย.4 สร้างโอกาส 
 ความเสมอภาค และ 
ความเท่าเทยีมทางการศกึษา 

ย.5 ส่งเสริมและ 
จัดการศกึษาเพื่อเสริมสรา้ง
คณุภาพชวีิต 
ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ย.6 พฒันาระบบบรหิารจดัการให้มี
ประสทิธภิาพ 
 

แผนบูรณาการ บ.1 การสร้าง 
ความปรองดองและ
สมานฉันท ์
บ.2 การขับเคลื่อนการแก้ไข

บ.5 การพัฒนาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 
บ.6 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
บ.7 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 

บ.15 การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วง
วัย 
บ.16 การยกระดบัคณุภาพการศกึษา
และการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

บ.17 การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง 
บ.19 การพฒันาระบบประกนั
สุขภาพ 

บ.18 การจัดการปญัหาทีด่ินท า
กิน 
บ.21 การบรหิารจดัการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

บ.24 การป้องกนั ปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤติมิชอบ 
บ.25 การปฏิรปูกฎหมายและพฒันา
กระบวนการยตุิธรรม 



(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร ์
ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.

2560-2579) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การสร้างความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพฒันาและเสริมสร้าง 

ศกัยภาพคน 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 
ด้านการสร้างโอกาส 

บนความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทยีมกนัทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ด้านการสร้างการเตบิโตบน
คณุภาพชวีิตที่เปน็มิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ด้านการปรบัสมดุลและ 

พัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

ปญัหา 
ในจังหวดัชายแดนภาคใต ้
บ.3 การจดัการปญัหา
แรงงาน 
ต่างด้าวและ 
การค้ามนุษย ์
บ.4 การป้องกนั 
ปราบปราม และบ าบดัรกัษา 
ผูต้ดิยาเสพตดิ 
 

บ.8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสตกิส ์
บ.9 การพัฒนาเศรษฐกจิดิจทิัล 
บ.10 การวิจัยและนวตักรรม 
บ.11 การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่วและ
บรกิาร 
บ.12 การพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก 
บ.13 การพฒันาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 
4.0 
บ.14 การพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 
บ.29 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนใหก้บัเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 บ.20 การสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอาย ุ
 

บ.22 การพฒันาและเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานที่เปน็
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
บ.23 การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน้ า 
 

บ.26 การอ านวยความสะดวกทาง
ธุรกิจ 
บ.27 การส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
บ.28 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวดั
และกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวดัมหาสารคาม 
 

- 

ย.1 ปรบัโครงสร้างการผลติด้านการเกษตรให้
เอ้ือต่อการผลติสนิค้าเกษตรและอาหาร
คณุภาพ 

ย.3 ส่งเสริมและพฒันาการจดั
การศกึษาเพื่อยกระดบัการเป็น
ศูนยก์ลางบรกิารทางทางการศกึษาและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ย.4 พฒันาคณุภาพชวีติของ
ประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคค ี
เทดิทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทร
และสมานฉันท ์

ย.2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

- 

  



 (ร่าง) กรอบ
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-

2579) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การสร้างความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการสร้างโอกาส 

บนความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทยีมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

วัสัยทัศน์ “ตักสิลา เมืองแห่งการศกึษาตลอดชีวิต ผู้เรียนมีคุณธรรมและคณุภาพ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” 

พันธกิจ 

2. ส่งเสริม สนบัสนุนผู้เรียน
ให้มีคณุธรรม จรยิธรรม มี
ภูมิคุ้มกันต่อกาเปลี่ยนแปลง  

6. ส่งเสริม สนบัสนุนการศกึษา มุ่งสู่ไทยแลนด ์
4.0 
 

4. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาครู  
คณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา
ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ส่งเสริม สนบัสนุน ใหผู้้เรียนได้รบั
การศกึษาตลอดชวีิต อย่างทั่วถึง เทา่
เทียม และเป็นธรรม  

3. ส่งเสริม สนบัสนุนผู้เรียนให้
ได้รบัการศกึษาอย่างมีคณุภาพ 
และมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

5. ส่งเสริม สนบัสนุนใหห้น่วยงาน
ทางการศกึษา บริหารจดัการศกึษา
อย่างมีประสิทธภิาพ  

เป้าประสงค์ 
2. ผู้เรียนทกุคนมคีณุธรรม 
จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

6. หน่วยงานทางการศกึษาทกุหนว่ยงาน  
จัดการศกึษา  
มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

4. ครู  คณาจารย์ และบคุลากรทางการ
ศกึษาทกุคนได้รบัการพฒันาอย่างมี
คณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ผู้เรียนทกุคนได้รบัการศกึษาตลอด
ชีวิตอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และเป็น
ธรรม  

3. ผู้เรียนทกุคนได้รบัการศกึษา
อย่างมีคณุภาพ และมีทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5. หน่วยงานทางการศกึษาทกุ
หน่วยงาน มกีารบรหิารจดัการศกึษา
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

2. เสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

6. พัฒนาการศกึษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 4. ผลติและพัฒนาครู  คณาจารย์ และ
บคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. สร้างโอกาสทางการศกึษาและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจทิัล 
 

3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รบั
การศกึษาอย่างมีคณุภาพ และมี
ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 

5. พัฒนาระบบบรหิารจดัการศกึษา
อย่างมีประสิทธภิาพ 
 

ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  (ดูจากเอกสารแนบ) 
 

ค่าเป้าหมาย (ดูจากเอกสารแนบ) 

กลยุทธ ์ 1. ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
น้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา พระราช
ปณิธาน พระราชกระแสด้าน
การศกึษา และโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด ารทิี่
เกี่ยวกับการศกึษา 
 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน การ
จัดการศึกษา เพื่อเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลกั
ของชาติ ความปรองดอง
สมานฉนัท ์และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
3. สร้างจิตส านกึด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความเป็น
พลเมืองและพลโลก  
 
 
 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ศนูย์เด็กเล็ก/
สถานศกึษาระดับก่อนประถมศกึษา จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน สถานศกึษา/สถานพฒันา
เด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชือ่มโยงกบั
มาตรฐานคุณภาพเดก็ปฐมวัยของอาเซียน 
 
 
 
 
 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุน สถานศกึษาในระดับ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน ให้จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 
 

1.ส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาคร ู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษาให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวชิาชีพ 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน และปกป้อง
คุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
3. เสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และสทิธิประโยชนอ์ื่นของครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา  
 
 
 

1.ส่งเสริม สนับสนนุให้คนทุกชว่งวัย มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างเหมาะสม 
เต็มตามศกัยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 
 
 
 
2. ประกนัโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศกึษาระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน
ให้แก่ผู้เรียนทกุพืน้ที่ ครอบคลุมถึงคน
พิการ ด้อยโอกาส และผูม้ีความ
ต้องการพิเศษ 
 
 
 
 
3. จัดหาทนุและแหล่งทนุทาง
การศกึษา 
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัด
กิจกรรมเสริมทักษะพฒันาผูเ้รียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคลอ้ง
กับทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 
 
 
 
 2. ส่งเสรมิและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน ที่น ารูปแบบ 
TAKSILA Model ไปใช้เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
3. ส่งเสรมิ พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร การวัดและประเมนิผล
การศกึษาทกุระดับ/ประเภท ให้
ทันสมัย สอดคลอ้งกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด 
ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารจัดการศกึษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
2. ขับเคลื่อนระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
3 . ส่งเสรมิ ปรับปรุง โครงสร้างการ
บริหารจัดการศกึษา 
 
 
 
 



 (ร่าง) กรอบ
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-

2579) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การสร้างความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการสร้างโอกาส 

บนความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทยีมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
4. ส่งเสรมิ สนับสนุน การน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูก่าร
ปฏิบัติในการด าเนนิชีวิต 
 
 
 
 
5. ส่งเสรมิการป้องกัน แก้ไข 
และคุ้มครองความประพฤติ
นักเรียนและนกัศกึษา 
เพื่อการพัฒนาจังหวดั ฝ่าย
เลขานกุารขอเสนอประเด็นที่ 
6 
 
 
 
6. ส่งเสรมิ สนับสนุน 
การศกึษาเพือ่พัฒนาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญา ศิลปวฒันธรรม 
และการสรา้งส านกึรกัชุมชน
ท้องถิ่น 

4. ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษาใน
ระดับอาชวีศึกษาและอดุมศกึษา จัดการศกึษา
ตามหลักสูตรทีมุ่่งพัฒนาผู้เรียนให้ม ีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  
5. ส่งเสรมิ สนับสนุน สถานศกึษา/
สถาบันการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนภาษา
ของประเทศสมาชกิอาเซียน (+3) 
 

4. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู 
คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้อง
กับความตอ้งการ ในการจัดการศกึษาทกุ
ระดับ ทกุประเภทการศึกษา 
 
 
 
 
5. ปรับระบบการผลิตคร ูคณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
6. ส่งเสรมิ พัฒนา ผู้บริหารสถานศกึษา 
รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครู
ที่สอนคละชัน้ และครูในสาขาวิชาที่ขาด
แคลน 
 
 
   
7. ส่งเสรมิ สนับสนุน พฒันาระบบ
บริหารงานบุคคลของคร ูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. ส่งเสรมิการจัดการศกึษานอกระบบ
และการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
เข้าถึงแหล่งเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกับ
ความสนใจและวถิีชีวิตของผูเ้รียนทกุ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
5. ส่งเสรมิและพฒันาแหล่งเรียนรู้ สือ่
ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้
มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที ่
 
 
6. ส่งเสรมิและพฒันาระบบเครอืข่าย
เทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่การศกึษา และ
การบริหารจัดการศกึษาทีท่นัสมัย 
 
 
 
 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทาง
การศกึษาของจังหวัด ระบบการ
รายงานผลของฐานขอ้มูล โดย
เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ  
ทุกประเภท ให้เป็นเอกภาพและเป็น
ปัจจุบัน 
 
8. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร
พื้นฐาน/อุปกรณ ์เทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับผูเ้รียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองอย่างตอ่เนื่อง  

4. ส่งเสรมิการพัฒนาเนือ้หาสาระที่
ทันสมัยในทกุระดับ/ทกุประเภท
การศกึษา เพือ่การผลิตสือ่การเรียน
การสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งต าราเรียนอิเลก็ทรอนกิส ์
 
 
 
5. ส่งเสรมิ สนับสนุนและ
ด าเนนิการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
การนิเทศและแนะแนว การศกึษา
ทุกระดับและทกุประเภท รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศกึษา 
สิ่งแวดลอ้ม 
 
 
6. ส่งเสรมิและพฒันาหลกัสูตร 
การจดัการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 
7. พัฒนาองค์ความรู้ งานวจิัย และ
นวัตกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 
8. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้คนทกุช่วง
วัย มีจิตส านึกและพฤตกิรรมที่
เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดลอ้ม 
 
 
9. ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มกีารผลิต
และพัฒนาก าลังคนในสาขาที่ตรง

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
5. ส่งเสรมิ สนับสนุน การบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
6. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของทุกภาค
ส่วนในการจัดการศกึษา 
 
 
 
 
 
7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 



 (ร่าง) กรอบ
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-

2579) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การสร้างความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการสร้างโอกาส 

บนความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทยีมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
ตามความตอ้งการตอ่การพัฒนา
ประเทศ 
 
 
10. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 
11. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต
และพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้าน
อาชีวศกึษาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 
12. ส่งเสริมภาพลักษณก์าร
อาชีวศกึษาเร่งปรับค่านิยมและ
วางรากฐานทกัษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้
มีความสามารถพเิศษอย่างต่อเนือ่ง
ทุกระดับ 
 
14. ส่งเสริมการวิจัยและนวตักรรม
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 
 
15. เสริมสร้างความเขม้แข็งของ
กระบวนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมอืตามรูปแบบประชารัฐ 
 
 

แผนงานพ้ืนฐาน 
ศธจ.มหาสารคาม 

1. โครงการ ศธ.จิตอาสา การ
รณรงค์ลดการใช้พลาสตกิ 
2. โครงการประชุมนิเทศ 
ก ากับติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือและ
ฝึกทบทวนแนวทางการจัด
กิจกรรมลกูเสอืในโรงเรียน

1.โครงการให้ใจบันดาลแรง สร้างครอบครวัแสน
สุข เสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยศักยภาพ ตอ่เนือ่ง
ตลอดชีวติ 
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ สูไ่ทย
แลนด ์ 4.0 

1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ในส านกังานศกึษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม 
2.โครงการพัฒนาวินัยและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
3.โครงการเสริมสร้างประสทิธิภาพการ

1.โครงการส่งเสริมการจัดหาทนุและ
แหล่งทุนทางการศกึษาเพือ่ให้ผู้เรียน
อยู่ในระบบการศึกษาตลอดชีพ 
2.โครงการสร้างประสบการณอ์าชีพ 
(Work Experience) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน้จังหวดั
มหาสารคาม 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนและสังคม สู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง อย่างย่ังยืนด้วยรูปแบบ 
SARAKHAM Model 
2. โครงการShow And Share ผล
การด าเนนิงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
นโยบายและแผน 
2.โครงการการบริหารจัดการส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวดัมหาสารคามมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 
3.โครงการการตรวจตดิตามการบริหาร
จัดการศึกษาเอกชน 



 (ร่าง) กรอบ
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-

2579) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การสร้างความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการสร้างโอกาส 

บนความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทยีมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
เพื่อสรา้งเครอืข่ายลกูเสอืธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา 
3. โครงการฝกึอบรมลกูเสอื
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการรวมพลังคุณธรรม
ภูมิคุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

บริหารงานบุคคล 3. โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศกึษา
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวดั
มหาสารคาม ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 4.โครงการตรวจสอบภายใน เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงาน
ภาครัฐ    ปีงบประมาณ 2564 
5.โครงการจัดท ากรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการ
ด าเนนิงานในลักษณะตัวชี้วดัรวมของ
ส่วนราชการหรอืหน่วยงาน และ
สถานศกึษาในสังกกัระทรวงศกึษาธกิาร
ในจังหวัด   
6.โครงการ  นิเทศ  ติดตาม  และ
ประเมนิผลระบบบริหารและการจัด
การศกึษา   

 



ตัวช้ีวัด/
 งบประมาณ  ระยะเวลา

(ระบุเดือน)
หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ศธ. ยุทธศาสตร์ สป.
   1 งบบริหารจัดการส านักงาน 2,813,583 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
     1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,157,283 ตลอดปีงบ ศธจ.มค 3 6 6
        1) ค่าตอบแทน สนง.ศธจ.มค.มีเจ้าหน้าและบุคลากรปฏิบัติ มีลูกจ้าง  จ านวน 5 คน โดยแยกเป็น 684,000 ตลอดปีงบ ศธจ.มค

หน้าท่ีในต าแหน่งท่ีขาดแคลน ต าแหน่งวุฒิ ป.ตรี 2 ต าแหน่ง
พนักงานขับรถ 2 ต าแหน่ง
แม่บ้าน 1 ต าแหน่ง

        2) ค่าใช้สอยและวัสดุ สนง.ศธจ.มค.มีงบบริหาร สนง.ศธจ.มค.ใน ความพึงพอใจของบุคลากร ใน สนง 1,235,533 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
การขับเคล่ือนภาระกิจของ สนง.ได้

        3) ค่าวัสดุ สนง.ศธจ.มค.มีงบบริหาร สนง.ศธจ.มค.ใน ความพึงพอใจของบุคลากร ใน สนง 237,750 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
การขับเคล่ือนภาระกิจของ สนง.ได้

   1.2. ค่าสาธารณูปโภค สนง.ศธจ.มค.มีงบบริหาร สนง.ศธจ.มค.ใน ความพึงพอใจของบุคลากร ใน สนง 392,000 ตลอดปีงบ ศธจ.มค 3 6 6
        1) ค่าไฟฟ้า การขับเคล่ือนภาระกิจของ สนง.ได้ 200,000 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
        2) ค่าประปา 92,000 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
        3) ค่าโทรศัพท์ 40,000 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
        4) ค่าบริการไปรษณีโทรเลข 30,000 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
        5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 30,000 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
   2. งบลงทุน ( ถ้ามี) 590,600 ตลอดปีงบ ศธจ.มค 3 6 6
        1) ค่าครุภัณฑ์ สนง.ศธจ.มค.มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อ ความพึงพอใจของบุคลากร ใน สนง 590,600 ตลอดปีงบ ศธจ.มค

การขับเคล่ือนภาระกิจของ สนง.ได้
        2) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - ตลอดปีงบ ศธจ.มค

แผนงานพ้ืนฐาน 164,300 3 6 6

1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด จ านวน 1 เล่ม 38,900 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความสามารถเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 45,400 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
3) โครงการตรวจติดตามประเมินผล มีรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผล จ านวน 1 ฉบับ 80,000 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 ของ ศธ. จังหวัดมหาสารคาม 

 แผนงานบูรณาการ 404,200 3 6

1. โครงการ TFE (Teams  For  Education) มีแนวทาง Best เพ่ือยกระดับคุณภาพ จ านวน 1 ฉบับ 162,750 ตลอดปีงบ ศธจ.มค

การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
2. โครงการ Coaching  Teams มีทีม Coaching  Teams  เพ่ือยกระดับ จ านวน 1 ทีม 80,000 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ท่ีมีคุณภาพ

แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน/บูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สอดคล้องกับผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมายของโครงการ
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ตัวช้ีวัด/
 งบประมาณ  ระยะเวลา

(ระบุเดือน)
หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ศธ. ยุทธศาสตร์ สป.

แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน/บูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สอดคล้องกับผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมายของโครงการ

3. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา มีจ านวนรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ จ านวน 2 ช้ินงาน 61,450 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยมหาสารคาม 

4.ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพ สนง.ศธจ.มค.มีแนวทางนโยบายในการ จ านวน 1 ฉบับ 100,000 ตลอดปีงบ ศธจ.มค
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. การขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 
 โดยการมีส่วนร่วมของ 3 องค์คณะ

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 3 6
โครงการน้อมน าพระราโชบาย ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ 299,480 ตลอดปีงบ ศธจ.มค

ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ในหน่วยงาน มีความรู้ ทัศนคติ มีทักษะ

มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ เพ่ือการมีงานท า

และสังกัดอ่ืน ในจังหวัดมหาสารคาม และน าความรู้ประสบการณ์ไป

เข้าร่วมโครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย ช้ในชีวิตประจ าวันได้

ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

“กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือเพ่ือส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจ าปี ๒๕๖๓
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ส่วนที่ 5 
ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
(ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 

การติดตาม ประเมินผลแผนฯ ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/
โครงการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดในแผน/งาน/โครงการของ     
แต่ละกลุ่มงาน ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
 1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 
302 ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามประจ าปีซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยให้มีการรายงานตาม
แผนงานโครงการที่มีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรายงานการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 
และให้รายงานตามก าหนดเวลา ดังนี้ 

     การรายงานทั้ง 2 รูปแบบก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ดังนี้ 
     ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 

     รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 
        ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 

    รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 
      ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 

 รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
      ไตรมาสที่ 4  ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 

 รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
  2. การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน  เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วั ดที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
     2.1 ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ 
 2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
             - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
             - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
     2.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 

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