
  



คำนำ 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการ       จัด
ให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง         
พ.ศ.2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรี    
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง
สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดใช้
เป็นกรอบแนวทาง  ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยมี
สาระสำคัญ ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 บทนำ 
 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
 ส่วนที่ 4 งาน/โครงการตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน (ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต)/กองทุน/ ประจำปีงบประมาณ  พ .ศ . 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม               
(ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
 ส่วนที่ 5 แผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
 ส่วนที่ 6 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
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4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน        245 

ส่วนที ่5 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ             248  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
(ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

ภาคผนวก                   249  
 - หนงัสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน          250 
ศึกษาการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 

 



 
 

 
 

บทนำ 
 

ความเป็นมา 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
9 ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ               
(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนด 
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณ        
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความสำเร็จของภารกิจและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ฉบับที่ 2 มาตรา 4  ให้ยกเลิกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 และให้ใช้ข้อความนี้แทนมาตรา 
16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้สำนักงบประมาณ
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ   ในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2562  เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (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
เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

วัตถุประสงค ์
  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรจัดงบประมาณ) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
 

วิธีการดำเนินงาน 
  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 ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  2. จัดทำกรอบเค้าโครง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามตามรูปแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด (ฉบับได้รับจัดสรร
งบประมาณ) ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. ประสานกลุ่มงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายละเอียดงาน/โครงการที่จะดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อำนาจหน้าที่และนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
  5. เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
  6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



(ก) 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร   

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ                        
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม
หลักธรรมมาภิบาล  มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย เทคโนโลยี นวัตกรรมและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 2        

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือก้าวสู่องค์กรคุณธรรม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกสังกัด 

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

วัฒนธรรมองค์กร : Organizational Culture   
 รับผิดชอบ สามัคคี  มีจิตอาสา 

รับผิดชอบ  : Responsibility   
สามัคคี   : Harmony   
มีจิตอาสา  : Service mind 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท  ทุกช่วงวัย  ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
เสมอภาค เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นองค์กรคุณธรรม มีการบริหารจัดการทางการศึกษาแบบบูรณา
การตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนสู่คุณภาพทางการศึกษา 

4. หน่วยงานทางการศึกษา มีส่วนร่วมบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 



(ข) 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

2. พัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 
1 และ 2 

ย.1 ร้อยละของโครงการที่พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

ย.2 

จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศใน
ด้านการจัดการศึกษา 

2 เรื่อง 

จำนวนงานวิจัยที่ส่งเสริมความเปน็เลิศในด้านการจัดการศึกษา 1 เรื่อง 
ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที2่1 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

เป้าประสงค์ที่ 
3 และ 4 

ย.3 
ร้อยละของบุคลากรที่มีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

ร้อยละ 40 

เป้าประสงค์ที่ 
1 และ 2 

ย.4 
ร้อยละของโครงการที่สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

ย.5 
ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

เป้าประสงค์ที่ 
3 และ 4 

ย.6 

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

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของ สนง.ศธจ.มค 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

จำนวนการปรับปรุงกลไก กระบวนงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละส่วนงานในแต่ละปี 

5 เรื่อง 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการที่มีต่อนโยบายและการ
ให้บริการ เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ 

ร้อยละ 80 



(ค) 
 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสำนกังานศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม   (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต้ังไว้ 
(บาท) 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน 
2,514,942  ผลผลตินโยบายและแผนดา้นการศึกษา 

กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษาในส่วนภมูิภาค 
1. งบดำเนินงาน 2,250,642 2,250,642 
1.1 (ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด)ุ 1,728,000 1,728,000 
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ 2 คน (15,000 บาท x 2 คน x 6เดือน)   360,000 
2 ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด 1 คน (9,000 บาท x 1 คน x 6 เดือน)  120,000 
3 ค่าจ้างพนักงานขับรถ 2 คน (9,000 บาท x 2 คน x 6 เดือน)  240,000 
4 ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน (21,773.58 x 1 คัน x 6 เดือน)  130,642 
5 ค่าใช้จ่ายโครงการทุนเปรม  20,000 
6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  320,000 
7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม (ทุกรายการ)  60,000 
8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  72,000 
9 ค่าถ่ายเอกสาร  80,000 

10 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารบุคลากรและภารกิจอื่นท่ีเกี่ยวกบัประชุมภายใน สนง.  100,000 
11 ค่าวัสดสุำนักงาน  220,000 
12 จ้างเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ  91,000 
13 ค่าใช้จ่ายงานบริหารบคุคล   45,000 
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000 392,000 
2. งบรายจ่ายอื่น 264,300 264,300 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 38,900 38,900 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 45,400 45,400 
3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 80,000 80,000 

4 
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคณุภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

100,000 100,000 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

401,500 401,500 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน   
กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
งบรายจ่ายอื่น 
1 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 147,200 147,200 

2 
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพื่อการจัดทำรปูแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

30,200 30,200 

3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 33,000 33,000 
4 โครงการสร้างและส่งเสรมิความเปน็พลเมืองดี  ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 191,100 191,100 

รวมงบรายจา่ยอื่น ทั้ง 2 แผนงาน (บาท)   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 2,916,442 2,916,442 

 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

1.1 ความเป็นมา 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ   
คือ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนด 
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณ        
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความสำเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น“ในแต่ละปี 
งบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย    
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการใดแล้วให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ   ใน
ภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับ
ภารกิจนั้น” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ 
และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ 
เพ่ื อให้ ส่ วน ราชการเตรี ยมความพร้ อมในการจั ดทำงบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)  
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 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
กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (สำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  



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 พลเมืองเดิมอพยพมาจากเมืองจําปาศักดิ์ สําหรับท้าวมหาชัยและท้าว  บัวทองนั้น เป็นหลาน
โดยตรงของพระยาขัติยวงษา (สีลัง) เดิมกองบัญชาการของเมืองมหาสารคามตั้งอยู่ที่เนินสูง ณ บริเวณหลัก
เมือง ปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นศาล เจ้าพ่อหลักเมืองและศาลมเหศักดิ์ขึ้นให้เป็นที่สักการบูชาของชาวเมือง 
ต่อมาได้สร้างวัดดอนเมืองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น  วัดข้าวฮ้าวหรือวัดธัญญาวาสในปัจจุบัน และได้ย้าย
กองบัญชาการไปอยู่ริมหนองกระทุ่มด้านเหนือของวัดโพธิ์ศรีใน  ปัจจุบัน และในปี พุทธศักราช ๒๔๕๖           
หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดมณฑลประจําจังหวัด  โดยความเห็นชอบของพระมหา          
อํามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) และได้ย้ายศาลากลางจังหวัดมาตั้ง ณ ที่ศาลากลาง หลังเดิมหรือท่ีว่าการอําเภอ
เมืองมหาสารคามในปัจจุบัน ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ย้ายศาลากลางจังหวัด มาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน 
คือ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด ตําบลแวงน่าง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จังหวัดมหาสารคาม
มีผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าเมอืงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 51 คน 

 
 
 
    ตราจังหวัดมหาสารคาม รูปต้นรังใหญ่ กับทุ่งนา หมายถึง  
    พ้ืนดินอันอุดมให้ความสุขสมบูรณ์แก่ ประชาชน ซึ่งมีการทำนา 
    เป็นอาชีพหลัก พ้ืนที่ในจังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

      ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกลั่นทมขาวหรือจำปาขาว (Plumeria alba) 
 

 
 
 

     ต้นไม้ประจำจังหวัด : 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  
  ทิศใต ้  ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์ 
   2.๒ ลักษณะภูมิประเทศ : โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด สูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๓๐ – ๒๓๐ เมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอําเภอโกสุมพิสัย 
อําเภอเชียงยืน และอําเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดและค่อยๆ เทลาดมาทาง
ทิศตะวันออกและทิศใต้ สภาพพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ  
  ๑) พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน้ำ เช่น ที่ราบลุ่มริมแม่น้ำชี 
ในบริเวณอําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอโกสุมพิสัย และทางตอนใต้ของจังหวัดแถบชายทุ่งกุลาร้องไห้  
  ๒) พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาดพบทางบริเวณตอนเหนือของอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย เป็นแนวยาวไปทาง ตะวันออกถึงอําเภอเมืองมหาสารคาม 
  ๓) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชันพบ ทางตอนเหนือและตะวันตกของ
จังหวัด บริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณ ครึ่งหนึ่งของจังหวัด 
  ๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ : ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ประเทศไทยจึงแบ่งออก
ได้ ๓ ฤดู  
  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 อําเภอ  อบต. ๑๒๔ แห่ง 
เทศบาล ๑๘ แห่ง หมู่บ้าน ๑,๙๔๔ แห่ง  อําเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดคือ โกสุมพิสัย (๘๒๗.๘๗๖) รองลงมาคือ 
อําเภอบรบือ (๖๘๑.๖๒๒) อําเภอวาปีปทุม (๖๐๕.๗๗๔) และอําเภอเมือง (๕๕๖.๖๙๗) ตามลําดับ  

 



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 แกดํา 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. 

2562 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2556 
พ.ศ. 

2555 
พ.ศ. 

2554 
1 เมือง 158,821 158,860 159,231 160,110 159,844 158,510 154,254 145,491 144,488 
2 โกสุมพสิัย 119,841 120,103 120,121 120,147 120,370 120,584 120,603 120,654 120,370 
3 วาปีปทุม 114,209 114,348 144,348 114,328 114,287 114,162 114,382 114,688 114,449 
4 บรบือ 108,777 108,991 109,017 108,994 108,875 108,544 108,525 108,674 108,337 
5 พยัคฆภูมิพิสยั 87,675 87,736 87,736 87,719 87,713 87,691 87,753 87,767 87,450 
6 กันทรวิชัย 86,654 85,782 85,184 84,934 86,420 83,951 82,964 80,615 77,921 
7 เชียงยืน 61,063 61,321 61,369 61,415 61,446 61,565 61,528 61,561 61,566 
8 นาเชือก 61,073 61,140 61,171 61,089 61,071 61,155 61,239 61,377 61,176 
9 นาดูน 37,488 37,510 37,510 37,422 37,279 37,224 37,294 37,299 37,139 

10 กุดรัง 37,156 37,259 37,259 37,198 37,162 37,105 37,010 36,896 36,816 
11 ยางสีสรุาช 35,191 36,334 35,334 35,339 35,330 35,333 35,339 35,391 35,435 
12 แกดำ 29,822 29,872 29,847 29,826 29,802 29,810 29,810 29,763 29,658 
13 ช่ืนชม 24,895 24,945 24,945 24,963 24,997 24,954 24,943 24,973 24,931 
— รวม 962,665 963,047 993,072 963,484 964,596 960,588 955,644 945,149 939,736 

 (ท่ีมา : ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ณ เดือนธันวาคม 2562) 
 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 จำนวนมากที่ชาวจังหวัดมหาสารคาม
จะต้องร่วมกันรักษาและสืบสานความเจริญรุ่งเรืองไว้ ที่สำคัญๆ ได้แก่ 
  1) โบราณสถานและประวัติศาสตร์ (Historic Building) ได้แก่ กู่มหาธาตุ                    
พระธาตุนาดูน  กู่สันตรัตน์  
  2) ศาสนสถาน (Religious Site) ได้แก่  พระพุทธรูปยืนมงคล  พระพุทธรูปมิ่งเมือง  
  3) พิพิธภัณฑ์ (Museum)  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ   
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
  4) สวนสาธารณะและอุทยาน (Park & National Park) ได้แก่ วนอุทยานโกสัมพี  

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%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


ดูนลำพัน  

  5) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attractions) ได้แก่ แก่งเลิงจาน บึงบอน  
  6 ) แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว อ่ื น ๆ  (Other Attractions) ได้ แ ก่   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 จำแนกกลุ่มดินของจังหวัดมหาสารคามได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ  
   ๑) กลุ่มดินไร่สามารถแบ่งย่อยเป็น  
    - กลุ่มดินไร่ทั่วไป มีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยครอบคลุมพ้ืนที่ทางทิศ  ตะวันตกของ
จังหวัดดินไร่กลุ่มนี้อยู่ในพื้นท่ีบางส่วนของอำเภอวาปีปทุมและอำภอแกดำ 
    - กลุ่มดินไร่ทรายส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทิศตะวันตกของจังหวัดบริเวณอำเภอโกสุม
พิสัย อำเภอบรบือ และอำเภอนาเชือก  
   ๒) กลุ่มดินนาส่วนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดสามารถ
แยกออกเป็น กลุ่มย่อยตามคุณสมบัติของดินได้เป็น 
    - กลุม่ดินนาทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอเชียงยืน อำเภอวาปีปทุม อำเภอ นาดูน 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และบางส่วนของอำเภอเมือง  
    - กลุ่มดินนาดีอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชีทางทิศเหนือของ จังหวัดซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ   
อำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอกันทรวิชัยและบางส่วนอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด  
   ๓. กลุ่มดินคละส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด สามารถแบ่งย่อยได้
เป็น  
    - กลุ่ มดิน ไร่ทั่ ว ไปคละกับดิ นนาทั่ ว ไป  ครอบคลุม พ้ืนที่ ของอ ำเภอเมือง 
อำเภอบรบือ อำเภอนาเชือกอำเภอนาดูน และ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
    - กลุ่มดินไร่ทรายคละกับดินไร่ทั่วไปอยู่ในพ้ืนที่อำเภอเมือง อำเภอแกดำ และ            
อำเภอวาปีปทุม ทั้งนี้ พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีดินที่เป็นปัญหา ประมาณ ๒ ,๔๔๒,๗๒๔ไร่ ได้แก่ ดินเค็ม 
ดินทรายจัด และดินปนกรวด 
  2) ป่าไม้ สภาพปาไม้ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด บริเวณ 
อำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน และอำเภอวาปีปทุมมีป่าสงวนแห่งชาติ              
๑๐ แห่ง มีวนอุทยาน ๒ แห่ง คือวนอุทยานโกสัมพี มีพ้ืน ๑๗๗.๒๔๓ ไร่ และวนอุทยานชีหลง ๒๗๙.๑๕๙ ไร่ 
มีสวนรุกชาติ ๒ แห่ง คือ สวนรุกชาติพุทธมณฑลและ สวนรุกชาติท่าสองคอน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน             
๑ แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน มีพ้ืนที่ ๓๗๖.๐๒๕ ไร่ พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๗ จังหวัดมีพ้ืนที่ป่าไม้ คิดเป็น ร้อยละ ๔.๐๕ ของพ้ืนที่จังหวัด เนื่องจากเป็น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้น้อยจึงทำให้ ระบบนิเวศไม่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นอุปสรรคไม่เอ้ืออำนวยในการ
เกษตรกรรม และยังมีปัญหาการบุกรุก ทำลายป่าไม้ ซึ่งในระยะที่ผ่านมาพบว่ามีการลักลอบตัดไม้อย่าง



ต่อเนื่องโดยเฉพาะไม้พยุง ไม้เต็งไม้รัง หรือไม้ใช้ สอยเพ่ือการก่อสร้างบ้าน ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีพ้ืนที่
ปา่จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่  
 ๑) ป่าโคกขา่ว อำเภอเชียงยืน อำเภอชื่นชม พ้ืนที่ ๗,๔๐๖.๒๕ ไร่  
 ๒) ป่าดินแดงและป่าวังกุง อำเภอโกสุมพิสัย พ้ืนที่ ๗๖,๒๕๐๐ ไร่  
 ๓) ป่าโคกหินลาด อำเภอเมือง และ อำเภอแกดำ พ้ืนที่ ๓,๗๕๐ ไร่  
 ๔) ป่าโคกขามปูอม อำเภอเมือง อำเภอบรบือ พ้ืนที่ ๑๐,๖๒๕ ไร่  
 ๕) ป่าโคกผักกูดและป่าโปงแดง อำเภอนาเชือก อำเภอบรบือ อำเภอวาปีปทุม พ้ืนที่ ๑๘,๗๘๗ ไร่  
 ๖) ป่าหนองคูและป่านาดูน อำเภอนาเชือก อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาดูน พ้ืนที่ ๒๙,๓๗๕ ไร่  
 ๗) ป่าดงเค็งและป่าหนองหญ้าปล้อง ๑๐,๙๓๗ ไร่  
 ๘) ป่ากุดรัง อำเภอบรบือ และอำเภอกุดรัง พ้ืนที่ ๘๙,๗๕๗ ไร่  
 ๙) ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน อำเภอนาเชือก พ้ืนที่ ๘๖๓ ไร่  
 ๑๐) ป่าโคกไร่ อำเภอเชียงยืน พ้ืนที่ ๖,๕๖๒ ไร่  

ทั้งนี้ เป็นพื้นที่ สปก. จำนวน ๒๑๑,๒๔๖.๒๕ ไร่ คงเหลือพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน ๔๓,๐๖๖ ไร่ 
จังหวัดมหาสารคาม ได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เพ่ือดำเนินการตามโครงการจัดที่ดินทำากิน ให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่าดูน ท้องถิ่นอำเภอวาปีปทุม อำเภอนาเชือก และ  
อำเภอนาดูน เนื้อท่ี 533 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา 
  3)  ทรัพยากรสัตว์ป่า จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้  
   1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน มี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๘ ชนิด นก  มากกว่า              
๘๑ ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ๖ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ๑๐ ชนิด ผีเสื้อกลางวัน ๓๓ ชนิด ปลาน้ำจืด ๒๓ 
ชนิดและปูทูลกระหม่อม มีแห่ง เดียวในโลกพบ ๓๒,๘๓๓ ตัว ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านๆ มา  
   2. วนอุทยานโกสัมพี โดยมีลิงป่า จำนวน ๕๔๐ ตัว โดยแบ่งเป็น ๒ ฝูง ทั้งนี้ยังไม่
พบว่ามีปัญหาหรือภัยคุกคามผลกระทบต่อสัตว์ป่า  
  ๔) ทรัพยากรน้ำ สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำในจังหวัดจังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำ
ชีและลุ่มน้ำมูล แม่น้ำชี เป็นแม่น้ำสายหลัก ลุ่มน้ำสาขา ๑๐ ลุ่มน้ำ พ้ืนที่รับน้ำฝน ทั้งสิ้น ๕,๒๘๐ ตร.กม. 
(๓,๓๐๐,๐๐๐ ไร่) โดยมี ลุ่มน้ำหลักท่ีสำคัญได้แก่ ลำน้ำชี และลำน้ำเสียว 



ตารางที ่4  แสดงพื้นที่ลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดมหาสารคาม 
 
ลุ่มน้ำสาขา พ้ืนที่ลุ่มในมหาสารคามประมาณ (ไร่) พ้ืนที่ลุ่มน้ำทั้งหมด (ไร่) 

ลำชีส่วนที่๓ ๑๓,๕๑๖ ๒,๐๔๗,๖๕๒ 
ลำน้ำพองตอนล่าง ๖๐๐ ๑,๔๔๗,๖๔๑ 
ห้วยสายบาตร ๘๗,๗๓๖ ๔๒๓,๕๑๘.๖ 
ลำน้ำชีส่วนที่๔ ๑,๕๔๙,๑๑๐ ๓,๑๘๒,๘๑๖ 
ลำปาวตอนล่าง ๘๕,๒๙๘ ๒,๗๑๕,๕๓๑ 
ลำพังชู ๔๔๘,๘๐๐ ๗๕๒,๔๒๑.๓ 
ลำพลับพลา ๒๘๖,๒๘๐ ๖๕๙,๖๗๙.๖ 
ลำเตา ๒๖๖,๕๔๙ ๕๒๑,๖๖๖.๑ 
ลำเสียวใหญ่ ๖๗๒,๔๑๑ ๑,๗๙๗,๑๗๖ 
ลำมูลส่วนที่ ๒ ๑,๗๘๑ ๒,๕๕๒,๓๓๑ 

จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,228 ตร.กม. ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี 745 ล้าน 
ลบ.ม. แต่มีแหล่งกักเก็บความจุรวมเพียง 304 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 40.39 ของปริมาณน้ำท่า 
รายปีเฉลี่ยทั้งหมด 

 5) ทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดมหาสารคามสามารถแบ่งพ้ืนที่ศักยภาพน้ำบาดาลได้ 4 
กลุ่ม คือ  

 (1) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ซม. มีพ้ืนที่ประมาณ 0.49 ล้านไร่ 
  (2) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้าบาดาลระหว่าง 2-10 ลบ.ม./ซม. มีพื้นท่ีประมาณ 1.75 ล้านไร่  
 (3) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลระหว่าง 10-20 ลบ.ม./ซม. มีพื้นท่ีประมาณ 0.76 ล้านไร่  
 (4) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลมากกว่า 20 ลบ.ม./ซม. มีพ้ืนที่ประมาณ 0.28 ล้านไร่ 

รวมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลทั้ง 4 กลุ่ม ประมาณ 3.28 ล้านไร่  
 6) สถานการณ์ขยะ  
 (1) ปริมาณขยะท่ีมีการจัดเก็บบันทึก 285 ตัน/วัน 
  (2) ประมาณขยะที่กรมควบคุมมลพิษสำมะโนขยะ เมื่อปี พ.ศ.2556 อัตราการเกิดขยะ 

960 ตัน/วัน (กำจัดถกูหลักสุขาภิบาล 22 ตัน นำไปใช้ประโยชน์ 179 ตัน กำจัดไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 268 
ตัน ชุมชนกำจัดเอง 451 ตัน) 

  (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรถเก็บขยะ 61 แห่ง จำนวนรถเก็บขยะ 111 คัน (รถ
อัดท้าย 69 คัน รถกระบะเปิดข้างเทท้าย 36 คัน รถคอนเทนเนอร์ 2 คัน และรถขนกิง่ไม้ 4 คัน 

  (4) บุคลากร 346 คน (คนขับรถ 78 คน และพนักงานประจำรถ 268 คน) 
 (5) ค่าใช้จ่าย 815 บาท/ตัน (ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุง 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 2563 

สังกัด 
สถาน 
ศึกษา 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้อง 
เรียน 

ครู/ผู้สอน 

รวมทั้งสิ้น 1,029 226,108 7,163 12,604 
1.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) 654 142,495 7,066 10,213 
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 599 95,748 7,066 7,739 
   (1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 197 22,799 2,737 2,654 
   (2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 221 23,800 2,036 1,909 
   (3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 145 17,524 1,330 1,284 
   (4) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 35 31,276 963 1,841 
   (5) ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมหาสารคาม 1 349  51 
1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 33 11,682 - 1,726 
   (1) ประเภทสถานศึกษาทั่วไป (รวมเตรียมอนุบาล) 29 9,338  520 
   (2) ประเภทสถานศึกษาการกุศลของวัด (รวมเตรียมอนุบาล) 4 2,344  1,206 
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ) 9 14,344  461 
   (1) อาชีวะรัฐบาล 6 13,594  424 
   (2) อาชีวะเอกชน 3 750  37 
1.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
มหาสารคาม (กศน) ระดับอำเภอ 

13 20,721 - 287 

2.ส่วนราชการอื่น 375 83,613 97 2,391 
2.1 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 5 57,746  2,236 
   (1) โรงเรียนสาธิต (แยกสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมและมัธยม) 3 3,746 120 184 
   (2) สถาบันอุดมศึกษา 2 54,000 - 2,052 
2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท):กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 359 23,757 - - 
  (1) โรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 36 10,048 - - 
  (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวดัมหาสารคาม 323 13,709   

2.3 กระทรวงสาธารณสุข (สธ):วิทยาลัยศรีพยาบาลมหาสารคาม 1 500 4 51 
2.4 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา(กก):มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
มหาสารคาม 

1 861 42 31 

2.5 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ):โรงเรียนปริยัติธรรม 9 749 51 73 
ข้อมูล 31 สิงหาคม 2563 
 จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึง
ระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 1,029 แห่ง มีจำนวนเด็กเล็ก/นักเรียน/นักศึกษา ทั้งสิ้น 226,108 คน และจำนวน
ครู/ผู้สอน (ยกเว้นสังกัด อปท.) 12,604 คน เมื่อพิจารณาจำนวนสถานศึกษา แยกเป็นรายสังกัด พบว่า 
จำนวนสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีจำนวนสถานศึกษาสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตามลำดับ  



ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Reading Test : RT) 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละการสอบ RT ป.1 : 2562 
ประเทศ ศึกษาธิการภาค ศธจ.มค. 

การอ่านออกเสียง 68.50 69.11 67.16 
การอ่านรู้เรื่อง 72.81 74.50 72.47 
รวม 2 สมรรถนะ 70.66 71.81 69.82 

 
ผลการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ NT ป.3 : 2562 

ประเทศ ศึกษาธิการภาค ศธจ.มค. 
ด้านคณิตศาสตร์        44.94         45.70         47.11  

ด้านภาษาไทย        46.46         46.46         47.61  

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน        45.70         46.08         47.36  
 
 

ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

องค์ประกอบ 
ปวช.3 ปวส.2 

ปี256
0 

ปี256
1 

ปี256
2 

ปี256
0 

ปี256
1 

ปี256
2 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 39.28 40.21 38.08 33.92 38.45 40.14 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 29.16 29.89 34.13 28.83 29.41 31.73 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 53.27 50.47 51.71 48.44 51.65 51.96 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 38.8 41.31 43.85 32.29 35.19 35.83 

 
ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
 

ที ่ วิชา 
ม.3 ม.6 

ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2560 ปี2561 ปี2562 
1 ภาษาบาลี 31.13 31.68 31.54 29.41 29.22 27.75 
2 ธรรม 34.42 36.80 42.35 31.56 33.16 31.63 
3 พุทธประวัติ 32.20 32.47 33.63 32.72 36.57 33.49 
4 วินัย 31.32 33.46 32.37 30.18 35.58 28.95 

 



 
 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

 

รายวิชา 
ป.6 ม.3 ม.6 

ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2560 ปี2561 ปี2562 
ภาษาไทย 45.56 56.17 48.95 47.38 54.31 55.20 47.39 44.83 40.48 

ภาษาอังกฤษ 33.02 36.04 31.01 29.11 28.11 31.35 24.85 27.75 26.53 
คณิตศาสตร์ 35.83 36.43 32.06 25.35 29.5 26.15 21.85 27.25 22.55 
วิทยาศาสตร์ 38.4 39.63 34.77 31.87 36.16 29.95 27.71 29.07 28.12 
สังคมศึกษา - - - - - - 33.41 33.97 34.70 

 

ระดับชั้น ชื่อวิชา  จำนวนผู้เข้าสอบ  
 จำนวน นร.ที่ได้คะแนน

รวม 50% ขึ้นไป  
ร้อยละของ นร.ที่

คะแนน 50% ขึ้นไป 

ประถมศึกษาปีที่ 6 

ภาษาไทย  7,608   3,588  47.16 

ภาษาอังกฤษ  7,609   661  8.69 

คณิตศาสตร์  7,605   1,045  13.74 

วิทยาศาสตร์  7,609   1,030  13.54 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาไทย 7,503 4,939 65.83 

ภาษาอังกฤษ 7,498 526 7.02 

คณิตศาสตร์ 7,497 540 7.20 

วิทยาศาสตร์ 7,494 138 1.84 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาษาไทย  4,611   1,145  24.83 

สังคมศึกษาฯ  4,615   175  3.79 

ภาษาอังกฤษ  4,613   263  5.70 

คณิตศาสตร์  4,614   308  6.68 

วิทยาศาสตร์  4,613   174  3.77 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

 

ชั้น เนื้อหา 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 

 ทักษะการเรียนรู้ 42.33 52.22 42.31 49.05 57.26 50.62 

 ความรู้พื้นฐาน 33.94 48.35 45.11 40.87 42.6 44.79 

ประถมศึกศึกษา การประกอบอาชีพ 43.17 55.48 46.09 43.85 53.08 52.34 

 ทักษะการดำเนินชีวิต 53.33 68.89 47.82 55.63 58.8 54.74 

 การพัฒนาสังคม 45.83 69.37 48.59 49.82 58.63 54.17 

 ทักษะการเรียนรู้ 33.95 34.72 33.95 42.16 35.7 32.46 

 ความรู้พื้นฐาน 29.69 29.41 32.38 31.31 33.42 33.2 

มัธยมต้น การประกอบอาชีพ 40.83 37.32 41.97 37.17 33.49 36.26 

 ทักษะการดำเนินชีวิต 39.97 43.47 43.00 42.54 39.32 36.32 

 การพัฒนาสังคม 35.00 35.48 34.58 36.88 30.19 35.99 

 ทักษะการเรียนรู้ 31.75 31.53 33.86 40.70 35.44 36.53 

 ความรู้พื้นฐาน 27.43 26.36 25.78 27.13 27.58 27.63 

มัธยมปลาย การประกอบอาชีพ 32.07 34.99 39.08 35.01 33.72 26.98 

 ทักษะการดำเนินชีวิต 35.09 35.11 35.40 36.86 30.17 31.23 

 การพัฒนาสังคม 26.95 22.18 28.79 28.12 30.44 29.16 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิด 

และความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ 
 
กรอบแนวคิด 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 
และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น 
แผน รายงาน     ผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 
  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580     
 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564  
 6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  
   10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 (รวมแผนฟ้ืนฟู และ นโยบายยกกำลัง
สอง) 
   11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
   12) แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนด  
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563    
     13) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   14) ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   15) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   16) ผลการวิเคราะห์ SWOT  
   17) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.
2560  
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF


 
 

 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม       
ในการศึกษาภาคบังคับ  
  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา   
สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง 
ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด ำเนินการ กำกับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการ
และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์        
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การ
บริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา     
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  
 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์     
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล    
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ
ถนัด และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติ และระดับพื้นท่ีดังกล่าว  



 
 

  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้
มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  
2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัด
ให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
  

3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้ งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้      
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 16 แผนย่อย แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 11 ประเด็น 18 แผนย่อย ดังนี้ 
  (1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  (6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาเมือง    
น่าอยู่อัจฉริยะ 



 
 

  (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
  (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
  (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา 
บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสร้าง
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
  (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
 
4) แผนการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ    
เพ่ือเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำ
การปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย         
ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน รวม 13 ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ 
รวม 8 ด้าน  
  (1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในเป้าหมายที่1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ    
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ ประเด็นปฏิรูปที่ 1 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเด็น
ปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กำลังคน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นปฏิรูปที่  5 ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 



 
 

  (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในเป้าหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้  
การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้ว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่ 1 
ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
สำหรับประชาชน ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ  
  (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเป้าหมายที่ 2 
สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
  (9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในเป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
  (11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบในเป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง และ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น  
   เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ประเด็นที่      
1.1)  การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนา
ระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
   เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.1) การดำเนินการ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล 
หรือในสถานศึกษา ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
อาจารย์ ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ      
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ประเด็นที่ 4.2 ) การพัฒนาวิชาชีพครู ประเด็นที่ 4.3 ) 
เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ประเด็นที่ 4.4) การ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประเด็นที่ 4.5) องค์กร
วิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   เรื่องที่  5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง         
ในศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่ 5.1 ) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง



 
 

คุณธรรมและจริยธรรม ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
   เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษา   
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ประเด็นที่ 7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data 
for Education)ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้
ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ  (information literacy) ความฉลาดรู้สื่ อ  (media 
literacy)    เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมี
พฤติกรรม         ที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
 
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง             
พ.ศ.2560-2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ     
ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย     
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3) การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน
สังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 
6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทาง  การดำเนินการ
ป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด   
16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่
นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม 
ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพ    
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน     



 
 

ความมั่นคงภายใน สอดรับด้วย แผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้าง      
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) แผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 
7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย        
ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 
12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 
นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
  นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี)
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) 
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) 
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทาง
สังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
  นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบาย
เร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 
8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 สร้าง
หลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับทุกคน ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่  25 กันยายน 2558 ซึ่ งประกอบด้วย 17 เป้ าหมาย (Goals) 169 
เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) 
และประเทศไทยได้มีการดำเนินการกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อให้เกิดกลไก          การติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการ



 
 

พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
     เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ  (1) กำหนด
นโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (2) กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 (4) ให้คำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
และ (5) ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา            
ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตาม Roadmap 
   ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่  4 สร้างหลักประกัน          
ให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับโลก            
ที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน และ (2) ส่วนที่กำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลในประเทศและการจัดทำฐานข้อมูลของประเทศที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  
      ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.1.1) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่3 (ป.3) ที่มคี่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด : ตัวชี้วัด
ทดแทน : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สช. : หน่วยร่วม
สนับสนุน) 
      4.1.4) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อย
ละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนนุ) 
     4.1.5) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม :  ค่าเป้าหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
   4.1.6 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด                                 
เพ่ิมเติม :  ค่าเป้าหมายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วนระดับ



 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ร้อยละ 90 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. :      
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 
2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วย
จัดเก็บข้อมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน) 
   4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียน
ประถมศึกษา) ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 
    4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดย่อย
เทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ
ศึกษา 45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
    4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดย่อยเทียบตัวชี้วัดทดแทน :             
ค่าเป้าหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. : 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
      4.3.1.3 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตวัชี้วดัทดแทน : ค่า
เป้าหมาย 
ระหว่างกำหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / กศน. : หน่วยสนับสนุน) 
       4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อยภายใต้ตัวชี้วัด
หลัก : ค่าเป้าหมายระหว่างกำหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
      เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่
จำเป็น  สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความ
รุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของ
วัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีการดำเนินการเก่ียวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัด 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความสำคัญทุกระดับ 
ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน 
ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.A  (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา 
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 



 
 

   4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการปรับให้ 
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : 
หน่วยร่วมสนับสนุน) 
    เป้าประสงค์ที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่าน       
ทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบด้วย 
       4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น 
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อย่างน้อยได้รับการอบรมครู 
(เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจำการ (Pre-Service) หรือระหว่างประจำการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐาน
ของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย 100 (สกศ., สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
 
9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วาง
กรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วน
ร่ วมของสั งคม  (All For Education) อี กทั้ งยึ ดต าม เป้ าห มายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น  (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วง
วัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์       
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  



 
 

     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา 
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2) ยกระดับคุณภาพ
และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  3) ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง         
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต   
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม     
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  4) แหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบ
การผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนา



 
 

คุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  3) ระบบ
ข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  2) ส่งเสริม
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  5) ระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) 
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี



 
 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ     
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
   หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่น
ดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบาย
เร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ                    
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบู รณาการ ที่ สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ ยั่ งยืน                        
รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ               
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ       
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม              
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง      
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์



 
 

จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต 
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ

ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ 

ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์               
เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้  และความชำนาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
   2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ครู  และสถานศึกษา โดยเฉพาะ                    
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่               
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ             
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน             
และอนาคต  



 
 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน      
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
   4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                              
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ            
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้  
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพื ่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ                  
ของหน่วยงานที ่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี          
ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน                      
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
    1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น            
เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย
คำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณ
ไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) 
ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวน
งบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน 



 
 

    2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค   และสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ            
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอ               
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
    3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  
และดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
    อนึ่ ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน          
ในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน 
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจาก              
ที่กำหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก 
และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้ การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบาย 
“การศึกษายกกำลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand) แก่หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
     การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ การศึกษา
ที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคน         
สู่ความเป็นเลิศตามบริบทในแบบ ฉบับของตนเอง (เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand)  
     ศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูที่กระจายทั่วประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน เน้นอบรม
ครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เน้นอบรมครูอาชีวศึกษาตามวิชาชีพที่ตลาด
ต้องการ เพ่ือทำหน้าที่เป็น Train the Trainer ขยายผลพัฒนาต่อไปยังครูอ่ืน ๆ  
     แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่าน www.deep.go.th โดยปลดล็อกให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย นักเรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้
แบบ Digital Platform ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
     แผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development 
Plan : EIDP) เพ่ือตอบโจทย์เส้นทางความสำเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดยนักเรียนมีแผนพัฒนา
ตนเองซึ่งจะช่วยให้ค้นพบตัวเองได้เร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ที่ช่วยพัฒนาเรื่องการสอนและลดงาน
เอกสาร ผู้บริหารทางการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และเตรียมความพร้อม
ไปสู่ผู้บริหารชั้นนำ 
     ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปด้วย HCEC ,DEEP และ EIDP ทำงานประสาน
เชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ทางการศึกษาไทยสู่รูปโฉมใหม่ ดังนี้ 



 
 

     นักเรียนยกกำลังสอง : เรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ 
     ครูยกกำลังสอง : เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ 
     ห้องเรียนยกกำลังสอง : เรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  
     หลักสูตรยกกำลังสอง : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Enabler)  
    สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสอง : เรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่  
    On-Site : เรียนที่โรงเรียน ผ่านตำรา/ Presentation/ อุปกรณ์ทดลอง/ ธรรมชาติในชุมชน  
    Online : เรียนออนไลน์ผ่าน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและเนื้อหา
จากผู้ผลิตอิสระ และผู้สนใจด้านการศึกษา  
    On-Air : เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เนื้อหามาตรฐาน และจากผู้ผลิตเนื้อหาเป็นเอกชน  
    On-Demand : เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
     โรงเรียนยกกำลังสอง: เน้นคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
  
11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง     
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณในแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคท้ัง 6 ภาค  

   ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม       
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
   ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และภาคกลาง

เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
   ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน  
   ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ 

ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
     ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ 
และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย
และสิงคโปร์ 
 
12) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2563 โดยการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ จะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 
1 ล้านล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุ่ม) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF


 
 

   1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหาการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท 
   2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาค
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 วงเงินรวม 555,000 ล้านบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ   
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟ้ืน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 
    แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน        
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจั ย      
การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้าง      
การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน 
    แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
และเอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับ
ปกติโดยเร็ว 
    แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป 
    ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในแผนงานหลักท่ี 3. แผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  
 
13) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. วิสัยทัศน์ 
   ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน   
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  2. พันธกิจ  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และเทียบเท่าระดับสากล 
   2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 



 
 

  3. เป้าประสงค์รวม  
   1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงเสมอภาค 
  3) กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  4. ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล  

 

ที ่ ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000) 

(21,812) 
(3,593) 
(720) 

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

5 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชวีศึกษา) 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

7 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม  
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

  



 
 

 5. แผนปฏิบัติราชการ 
  1) แผนปฏ ิบ ัต ิราชการ เรื ่องที ่ 1 การจัดการศ ึกษาเพื ่อความมั ่นคงของสังคม                       
และประเทศชาติ 
   1) เป้าหมาย ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง                
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 

ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 สป. (สช. กศน. สบศ.) 
สพฐ. สอศ. 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
เพ่ือการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 สป. (กศน. 
ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

 

   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี           

ต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.2) ส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึ กษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา                

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
   3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   
  4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง     
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   4.2) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่  
   4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม   
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   1) เป้าหมาย 
    1.1) กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 



 
 

   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 
ร้อยละ 90 สป. (สช. กศน.) 

สอศ. สสวท. 
2 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 
50 : 50 สป. (ศทก.) 

 
3 ร้อยละของผลงานวิจั ย นวัตกรรม เทคโนโลยี         

องค์ความรู้  และสิ่ งประดิษฐ์ที่ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ) ผลิตและพัฒ นากำลั งคนให้ มีทั กษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการ              
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  องค์ความรู้              
และสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 
  4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะ            
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
   4.2) กลุ่มโครงการ จัดการศึกษาและฝึกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.3) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
  1) เป้าหมาย 
   1.1) ผู้ เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
   1.2) ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ            
และมีทกัษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณ      
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
(IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 

และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000) 
(21,812) 
(3,593) 
(720) 

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน 
ในด้านการเรียนการสอน และการบริหารของสถานศึกษา  
และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 สมศ. 

5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 สป. (สช.) 
สพฐ. 

6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 สป. (กศน. 
สช. สคบศ. 
สำนักงาน 
ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 
คส. สกสค. 
สสวท. 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 และ

พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
  3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
  4.1) กลุ่มโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้ 

รูปแบบดิจิทลัเพื่อการศึกษา การวัดและประเมินผล 
  4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาผู้ เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์             

และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4.4) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและเป็นเลิศเฉพาะ

ด้าน 
  4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม       

ทางการศึกษา 
 1) เป้าหมาย ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่ าง

ทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสมกับช่วงวัย  



 
 

 2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 

ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

2 จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 

3,630,059 คน 
(3,196,638) 
(412,239) 
(10,058) 
(11,124) 

 
สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 

3 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 

21,456,400 คน 
(10,000,000) 
(1,456,400) 
(10,000,000) 

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 

  3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
   3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
   3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
   3.4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย            
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย 
   4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ การเทียบโอนความรู้ 
   4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1) เป้าหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย 
สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                    
  2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 จำนวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

ได้รับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข 
6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 

สพฐ. สอศ. คส. 
2 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง

ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 

5 ฐาน สป. (ศทก.) 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
และหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา  

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

  4.1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 

  4.2) กลุ่มโครงการ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

  4.3) กลุ่มโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

  4.4) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
  4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  4.6) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  4.7) กลุ่มโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
14) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี ้ 
   1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548   
(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2548) ไว้ดังนี้ 
    “ข้อ 2 ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ จัดทำงบประมาณและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
       1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพ่ือใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์   
ของกระทรวง 
       2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
       3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
       4) จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
       5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
       6) ดำเนินการเก่ียวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
       7) ส่ งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
       8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือการศึกษา 
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 



 
 

       9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดำเนินการ
เกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดใน
สังกัดกระทรวง 
       10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง 
       11) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้        
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
       12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ      
ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  
   2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้า 17 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้ 
     “ข้อ 3/1 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน 
เพ่ือทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง 
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 
    “ข้อ 3/2 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเพ่ือทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิด
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์   
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ    
ที่ได้รับมอบหมาย”  
    3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้า 16 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)
  
     “ข้อ 3/3 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 



 
 

     1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
     2) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
     3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
     5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (3) และ (4) และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     6) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงาน    
ที่เก่ียวขอ้ง 
     7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
    4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา    
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 16 และหน้า 134 วันที่        
3 เมษายน 2560)  
     “ข้อ 5 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด      
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัด โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน       
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ และให้มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
     1) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดำเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
     2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา 
     3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา    
อย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์และประโยชน์สุข             
ของประชาชนเป็นหลัก 



 
 

     6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ    
ที่ได้รับมอบหมาย” 
    “ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
กำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย
และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
     1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ        
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
     2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
     3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ      
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
     4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
     5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
     6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
     8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
     10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
     11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
    5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 
     1) เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของ
กระทรวง 
     2) เป็นแกนกลางการประสานงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศกับส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และระหว่างกระทรวง 
     3) งานเลขานุการของคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง 
     4) เป็นเจ้าภาพในการกำกับ ติดตามการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงาน 
ในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
     5) จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  
     6) ประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 



 
 

     7) ประสาน เร่งรัด และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด 
     8) เผยแพร่ และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวง 
     9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ    
ที่ได้รับมอบหมาย 
    6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา เป็น
หน่วยงาน และมีอำนาจหน้าที่ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มกราคม 2563) ดังนี้ 

 ข้อ 2 ให้จัดตั้ง “สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “สบศ.” เป็น
หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบูรณาการการศึกษาและ
กิจการการศึกษาในระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับจังหวัดในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
หน่วยงานและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่และ
อำนาจดังต่อไปนี้ 
 1) ดำเนินการงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

2) บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในระดับ
กระทรวงกับหน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัด ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทาง  
การปฏิรูปประเทศ 

3) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แนวทาง มาตรการ ในการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ 
นโยบายเร่งด่วน นโยบายเฉพาะด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ
และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4) กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ รายงานเหตุภัยพิบั ติและ      
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 

6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานการบูรณาการการศึกษาและกิจการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเพ่ือธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

8) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ประสานงานกิจการการศึกษาและปฏิบัติงานตาม
นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน นโยบายเฉพาะด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา        
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

9) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท   
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้มอบหมาย 
    7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนหกภาค 
เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562) ดังนี้ 



 
 

     ข้อ 1 ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนหกภาค เป็นหน่วยงานภายในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1) สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบดำเนินการ 
ในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และภาค 4 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปฏิบัติ
หน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง และศึกษาธิการภาค 2 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง อีกหน้าที่หนึ่ง 
          2) สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบ
ดำเนินการในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และภาค 6 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ และศึกษาธิการภาค 5 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ อีกหน้าที่หนึ่ง 
         3) สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา รับผิดชอบ
ดำเนินการในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน และศึกษาธิการภาค 7 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน อีกหน้าที่หนึ่ง 
          4) สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบดำเนินการ 
ในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และภาค 9 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคตะวันออก และศึกษาธิการภาค 8 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก อีกหน้าที่หนึ่ง 
        5) สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบดำเนินการ ในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภาค 11 ภาค 12 ภาค 13 และภาค 14       
โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกหน้าที่หนึ่ง 

6) สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบดำเนินการ 
ในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ และศึกษาธิการภาค 15 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคเหนือ  
อีกหน้าที่หนึ่ง 
     ข้อ 2  ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค หกภาค ตามข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
          1) กำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดในระดับภาคแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระดับภาค 
      3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค และดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
      4) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาประจำปีของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดในพ้ืนที่ 
      5) บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาค เพ่ือให้
การขับเคลื่อนแผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและเชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 



 
 

      6) สั่งการ เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาค ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      7) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
         8) กำหนดแนวทางการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับภาค 
      9) บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด 
      10) กำหนดทิศทางรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาบุคลากรในระดับภาค 
      11) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
      12) กำหนดกรอบนโยบาย แนวทางการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนระดับภาค ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
      13) ประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
      14) ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการศึกษาระดับ
กลุ่มจังหวัด อีกหน้าที่หนึ่ง ยกเว้น สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน (ศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นผู้ดำเนินงาน) 
      15) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
15) โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  อาศัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ ๑๑ ให้มีสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ 
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที ่กศจ. มอบหมาย 

(๒) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 
 

(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งปฏิบัติ

ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด   
16) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
   17.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ (ท้ัง 6 ด้าน)   
    1. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความม่ันคง” 
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง  1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุข 2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1.3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน 2) ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 2.2) การติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
(ภัยคุมคามไซเบอร์) 
    (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ด้วย 3 กลยุทธ์ 1) ปลูกฝังค่านิยม
และหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวทางพระราชดำริ 2) ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้   
/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บ
ชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 3) พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2) ประเทศ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  5) พัฒนา
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 5.1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะ
พ้ืนฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน      
ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
และพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
    3. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” 
(หลัก) 



 
 

      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
        (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1.2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการ
จัด การเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3) ช่วงวัยแรงงาน 2.4) 
ช่วงวัยผู้สูงอายุ 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.1) การ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ 
ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ด้วย 8 กลยุทธ์ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ
สมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 6) บูรณาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม         
1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 4) เพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) การ
ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา 2) การกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น 4) การเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง 4.1) ส่งเสริมการปรับ
พฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค        
ทางสังคมด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา     
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด   
ที่เหมาะสมและหลากหลาย สะดวกทุกที่ ทุกเวลาต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 
 

      (1 ) เป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร                 
ต่อสิ่งแวดล้อม 4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม      
และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 6.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม       
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
    6. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ   1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 2.1) ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 3) 
ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
3.1) ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ 5.1) ภาครัฐ   มีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 5.2) บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 6) 
ภาครัฐมีความโปร่งใส      ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
    (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ ด้วยกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ   
/บริการประชาชน 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด 
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุง
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
   17.2 แผนระดับ 2  



 
 

    17.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
      (1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้” (หลัก)  
       (1.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้”     
        - เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น        
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน       
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น      
ในศตวรรษท่ี 21  
       (1.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21” 
        - แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่  21 1.1 ) 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 1.2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ
และทักษะชีวิต 1.4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ 2) เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้” 2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู 2.3) 
ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบ
สนับสนุนอ่ืน ๆ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ 3.3) 
ปรับปรุงโครงสร้าง การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 3.4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น 4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล
แพลตฟอร์ม    สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 4.5) 
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
        - เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ การเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
        - การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้
แบบสะเต็มศึกษา 2) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 3) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 4) พัฒนา 
สมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 2 
      (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”    
       (2.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”  
        - เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 



 
 

        - การบรรลุเป้าหมาย คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล โดยสร้างเสริม
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม  ในสังคม
ศตวรรษท่ี 21 
       (2.2) แผนย่อยที่ 3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย” 
        - แนวทางพัฒนา 3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่ดีทีส่มวัยทุกด้าน 
        - เป้าหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ประกอบด้วย 1) พัฒนาการด้านร่างกาย      
2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
       (2.3) แผนย่อยที่ 3.3 “การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น” 
        - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
        - เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
        - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน      
ให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       (2.4) แผนย่อยที่ 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
        - แนวทางพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
        - เป้าหมาย 1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง 
ตระหนักในความสำคัญ ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต       
ของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วง
วัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
       (2.5) แผนย่อยที่ 3.5 “การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” 
        - แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
        - เป้าหมาย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนา  ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกจิ 
      (3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”  
       (3.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”   



 
 

        - เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจ ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดำรงชีวิต  สังคมไทย         
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม      
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       (3.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง   
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี” 
        - แนวทางพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอน         
ตามพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และ
การมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 
       - เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากั บ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
       - การบรรลุเป้าหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด     
และทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ส่งเสริมกิจกรรม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
      (4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น “ความมั่นคง”  
       (4.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ความมั่นคง”  
       - เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีข้ึน  
       - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้  
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
       (4.2) แผนย่อย 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ  
        - แนวทางพัฒนา 2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  ภายใต้       
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
นำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ 
       - เป้าหมายที่ 2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
       - การบรรลุเป้าหมาย 1) ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับ
และสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  



 
 

       (4.3) แผนย่อย 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง      
(ยาเสพติด, ไซเบอร์, ความไม่สงบ จชต.)        
        - แนวทางพัฒนา 1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2) ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       - เป้าหมายที่ 1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ 
       - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
      (5) แผนแม่บทที ่6 ประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
       (5.1) เป้าหมายระดับประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
        - เป้าหมายที่  1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิด
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ  เพ่ือกระจายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  
        - การบรรลุเป้าหมาย ผู้ เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา        
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ   
       (5.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ   
        - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนาเมืองขนาดกลาง 2.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางทาง
เศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ 2.1 (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ      
          - เป้าหมาย เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
        - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ) 
      (6) แผนแม่บทที ่17 ประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
   (6.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
    - เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง 
และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย  
   (6.2) แผนย่อย 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ      
    - แนวทางพัฒนา 1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่าย
การคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐ        
ได้อย่างมีคุณภาพ 2) สร้างหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
แรงงานให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ือให้
ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองด้านรายได้ รวมทั้งเป็นทางเลือกที่สำคัญช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลง          
ของประชากรวัยแรงงาน 



 
 

    - เป้าหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
    - การบรรลุ เป้าหมาย 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ        
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
ออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (7) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”  
   (7.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”    
    - เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (7.2) แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
    - แนวทางพัฒนา 1 ) ส่ งเสริมคุณลั กษณะและพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์                 
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล      
โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
    - เป้าหมาย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
    - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก     
ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม      
  (8) แผนแม่บทที ่20 ประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
   (8.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
    - เป้าหมายที่  1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ        
ของผู้ใช้บริการ  
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
   (8.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน    
     - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวก   
ในการให้บริการประชาชน 2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 3) ปรับ
วิธีการทำงาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล 
    - เป้าหมาย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ 
ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน  
   (8.3) แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    - แนวทางพัฒนา 3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
5) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการ  
    - เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 



 
 

    - การบรรลุเป้าหมาย สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   (8.4) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1 ) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น  “ภาครัฐทันสมัย        
เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่     
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
    - เป้าหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
    - การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 2) ปรับปรุง 
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร  
   (8.5) แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย    
กำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 ) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 3 ) พัฒนาบุคลากรภาครัฐ        
ทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    - เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
    - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  (9) แผนแม่บทที ่21  ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
   (9.1) เป้าหมายระดับประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
    - เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (9.2) แผนย่อย 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ 2) ส่งเสริม    
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต 5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    - เป้าหมายที่ 1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต    
  (10) แผนแม่บทที ่22  ประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
   (10.1) เป้าหมายระดับประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
    - เป้าหมายที่ 1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  



 
 

    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (10.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการ     
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม           
3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย 4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
    - เป้าหมาย กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
    - การบรรลุเป้าหมาย เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง    
  (11) แผนแม่บทที ่23 ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
   (11.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
    - เป้ าหมายที่  1 ) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมาย 1) ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
มีสมรรถนะที่ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ     
   (11.2) แผนย่อย 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน     
    - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนา   องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
    - เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย 
    - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัด
การศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 17.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  (1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
   เรื่องที่ 1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
    ประเด็นที่ 1.1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….. และมีการ
ทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
     กิจกรรม จัดทำแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .....  
     เป้าหมายกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 
    ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
     กิจกรรม - 3. จัดทำข้อเสนอว่าด้วย แผนความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผู้จัดการศึกษา 
       - 4. จัดทำข้อเสนอว่าด้วย แนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบ
ลงทุนให้สถานศึกษาเอกชนในรูปแบบความร่วมมือรัฐและเอกชน สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  



 
 

       - 5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาตามข้อเสนอว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
       - 6.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดย
ภาคเอกชนตามข้อเสนอว่าด้วยการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การ
กำกับดูแลที่เหมาะสม 
       - 7. จัดทำและขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนวทางการสร้างและเพ่ิม
สัดส่วนของความร่วมมือระหว่างรัฐ  
      เป้าหมายกิจกรรม มีส่วนร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก     
แต่ละกิจกรรม 
      ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
      กิจกรรม - 2. จัดทำดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษา
ไทย (Thailand Lifelong Education Index : TLEI)  
      เป้าหมายกิจกรรม ร่วมสร้างตัวชี้วัดเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ. 
      กิจกรรม - 3. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  
      เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในลักษณะเครือข่าย
ความร่วมมือ สร้างโอกาสการศึกษากับกลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่านทางไกล หรือรูปแบบอ่ืนที่
เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย ปรับบทบาท กศน. เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน มากกว่าการเป็นผู้จัด 
ทบทวนศักยภาพและการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในสังกัด กศน. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้
และศูนย์การเรียนเพ่ิมขึ้น มีแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กำหนดคุณภาพการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบทบาทของสถานีโทรทัศน์และ
วิทยุเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวบรวมและผลิตสื่อและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนทั่วไป จัดทำแผนที่ สถานศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรให้เหมาะสมและมีความเชื่อมโยง    
ตามบริบทและความต้องการ  
      เรื่องที่ 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย (สอดคล้อง         
5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. จัดทำแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่1 ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดข้อเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
        กิจกรรม - 3. จัดทำระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผล
สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  



 
 

        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำข้อเสนอว่าด้วยระบบการคัดกรอง และร่วม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในหน่วยให้บริการ 
        กิจกรรม - 4. จัดทำแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ (transition 
period) ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  
        เป้าหมายกิจกรรม จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ 
(transition period) ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  
        กิจกรรม - 5. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก  4 
กระทรวงทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก 
4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้าน  
        กิจกรรม - 6. จัดทำข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยก ระดับคุณภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมยกร่างข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับ
คุณภาพของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กและศูนย์ เลี้ ยงเด็ก  รวมทั้ งส่ งเสริมครู  พ่ี เลี้ ยงเด็ก  และบุคลากร                   
ที่เก่ียวข้อง เข้ารับการอบรมพัฒนาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในศาสตร์การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  
       ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผลิต    
สื่อประชาสัมพันธ์ และร่างคู่มือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  
      เรื่องที่ 3  การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 3.1) การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (สอดคล้อง    
5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทา
อุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา         
จนสำเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานและตามศักยภาพ 
        เป้าหมายกิจกรรม นักเรียนยากจนพิเศษและยากจน ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน         
ในปีการศึกษา 2/2563 และ 2/2564  
        กิจกรรม - 4. สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ 
        เป้าหมายกิจกรรม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้า
ศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
        กิจกรรม - 5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
        เป้าหมายกิจกรรม ครูนอกระบบ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  



 
 

        กิจกรรม - 6. พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
        เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ และสนับสนุน
การวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
        กิจกรรม - 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างสังคมแห่งโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
        เป้าหมายกิจกรรม สำรวจสถานะความเหลื่อมล้ำและคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ระดับจังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  
       ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ
ในสถานศึกษาท่ีต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจายตัวออกไป
ในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนคร ู 
        เป้าหมายกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ที่กระจายตัวออกไปในพื้นที่
ที่มีความขาดแคลนครู  
      เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู อาจารย์ (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพ    
ตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)     
        กิจกรรม - 2. กำหนดอัตราบรรจุครูที่จบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิต
และพัฒนาครู                   
        ป้าหมายกิจกรรม วิเคราะห์อัตรากำลังในการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือขอ
จัดสรรทุนกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
        กิจกรรม - 3. จัดทำระบบข้อมูลครูที่รวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และการ
คาดการณ์อัตรากำลังครูในสาขาที่ขาดแคลน  
        เป้าหมายกิจกรรม  มีระบบข้อมูลครู ที่สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 
การใช้ และการคาดการณ์อัตรากำลังครูในสาขาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู (สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ การพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        เป้าหมายกิจกรรม มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
        กิจกรรม - 5. จัดทำระบบและกลไกใหม่เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง    
        เป้าหมายกิจกรรม ออกแบบระบบพัฒนาครูตามหลักสูตรสาระที่กำหนด 
โดยเน้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ครูได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  



 
 

        กิจกรรม - 10. จัดทำระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลัก
สำหรับครูชำนาญการ  
        เป้าหมายกิจกรรม ครูชำนาญการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่และ
เป็นไปตามมาตรฐาน 
        กิจกรรม - 11. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู 
National Professional Teacher Platform (NPTP)  
        เป้าหมายกิจกรรม ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่  4 .3 ) เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ื อให้ครูมี ความก้าวหน้าได้ รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานครู                   
        เป้าหมายกจิกรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู 
        กิจกรรม - 2. แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อน
วิทยฐานะ และการคงวิทยฐานะของครู                    
        เป้าหมายกิจกรรม ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน    
โดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะ ที่สอดคล้องกับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
       ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำข้อกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
ของผู้บริหาร                     
        เป้าหมายกิจกรรม ข้อกำหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารเป็นเกณฑ์หนึ่งสำหรับการประเมินผู้บริหาร 
        กิจกรรม - 3. จัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร                     
        เป้าหมายกิจกรรม การบริหารอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารมีสมรรถนะตามข้อกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
        กิจกรรม - 4. ระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะหลักและ
ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
        เป้าหมายกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสมรรถนะ
หลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
       ประเด็นที่ 4.5) องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้อง 
2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. กำหนดบทบาทหน้าที่และอำนาจของ ก.ค.ศ. โดยเน้นระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล                     
        เป้าหมายกิจกรรม บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.ที่มีความชัดเจน และ
สอดคล้องกับภารกิจ  
        กิจกรรม - 5. ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 



 
 

        เป้าหมายกิจกรรม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 
      เรื่องที่  5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง           
ในศตวรรษท่ี 21 (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
      ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน     
และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
       กิจกรรม - 2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัด ประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้
สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครู
ในยุคใหม่  
       เป้าหมายกิจกรรม ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัด การเรียนรู้เชิงรุกได้ 
ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิ มเติม หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
        กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน 
สื่อ ตัวอย่างรายวิชา เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
       เป้าหมายกิจกรรม จัดตั้งคลังชุดการสอนสำเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ  ให้ครูเข้าถึงเพ่ือนำไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนา       
ขึ้นเองได้ สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร ความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
       กิจกรรม - 4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
       เป้าหมายกิจกรรม ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ ครูและ
นักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้   
       ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน           
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
        เป้าหมายกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอน 
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
        กิจกรรม - 3 จัดทำจรรยาบรรณ  (Code of conduct) ที่มุ่ งส่งเสริมการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
        เป้ าหมายกิจกรรม  จรรยาบรรณ  (Code of conduct) ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
       ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ  
        เป้ าหมายกิจกรรม ร่วมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ  และพัฒนา
แบบทดสอบให้วัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะ         
ที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อคาถามที่ใช้วัด 



 
 

        กิจกรรม - 2. จัดทำข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการ
จัดสรรโอกาสและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและประกาศใช้ 
        เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียนได้รับการจัดสรรโอกาสและได้เข้าศึกษาต่อด้วย
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
       ประเด็นที่ 5.4)  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา
ผ่านการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 
        เป้ าหมายกิจกรรม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและ
เป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐาน
สมรรถนะหลักของผู้เรียน  
         กิจกรรม - 2. ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ข้อกำหนดด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        เป้ าหมายกิจกรรม  สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ            
การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระ
ต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของครู 
        กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดำเนินงาน         
เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
        เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัด
การศึกษาของคร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
       ประเด็นที่  5.5)  ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้ เรียน 
(สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2 พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัย
และรวดเร็ว เพ่ือให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
        เป้าหมายกิจกรรม แอพพลิเคชั่นสำหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียน       
ในสถานศึกษา 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ     
ในการใช้ระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา  
        เป้าหมายกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติ
ตามมาตรการการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 
        กิจกรรม - 4. จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้านความปลอดภัย 
สุขภาพและสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ  
        เป้าหมายกิจกรรม ผู้ เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล  และคุ้มครองทั้ง       
ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 
        กิจกรรม - 5 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน  



 
 

        เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษามีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
      เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมาย     
ในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป)เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับ
การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 4 ด้าน ตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ และ
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
       ประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (สอดคล้อง    
1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - จัดทำข้อเสนอการปรับปรุ งบทบาทหน้ าที่ และอำนาจ            
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับให่ 
        เป้าหมายกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งหน้าที่และอำนาจที่
ชัดเจนระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานการกำกับ หน่วยงานการสนับสนุน และหน่วยงานการปฏิบัติการ  
      เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้        
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. นำผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมาประมวล และ
ดำเนินการผูกรวมและนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัล  
        กิจกรรม - 3 ขยายเครือข่ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล โดยการ
สร้างความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP) 
        เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียน คร ูและคนทุกช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ 
และสื่อการจัด การเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
และได้รับการแนะแนว (Consulting) ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ
จนสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน  
       ประเด็นที่  7 .2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  (Big Data for 
Education) (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data 
In Education)    
        เป้าหมายกิจกรรม  ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ซึ่ งมีฐานข้อมูลกลางรายบุคคล        
ที่อ้างอิงจากเลขบัตรประจำตัว ประชาชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา      
ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได ้
         กิจกรรม  - 2. จัดทำกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 



 
 

        เป้าหมายกิจกรรม ประกาศกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษา, จัดโครงสร้างองค์กรศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ 
       ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship)      
ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้
สื่อ (media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการ
มีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
(สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัล
และการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
        เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างทักษะการรู้ดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อของประชาชน, กำหนดสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (Digitaland media literacy)     
ที่ปรับตามความจำเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสม  
        กิจกรรม  - 2. เสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ 
        เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ, คู่มือความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้ เท่าทันสื่อ สำหรับ
ผู้ปกครอง นักเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ, ดำเนินงานร่วมกับศูนย์การเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลให้กับประชาชน เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ  
        กิจกรรม - 3. ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของคนไทย 
        เป้าหมายกิจกรรม  นำร่องการประเมินระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อแต่ละช่วงวัย และทบทวนแก้ไข ปรับปรุง, ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะ    
ด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก  
     (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม    
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือย 
       เป้าหมายกิจกรรม มีโรงเรียน ประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
ของจำนวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง 
(Political Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Civic Education) 
       เป้าหมายกิจกรรม ระดับความรู้วัฒนธรรมทางการเมือง และการเมืองการปกครอง
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
     (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
      เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
บริหารราชการ 



 
 

       เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำข้อมูลสำคัญ           
ตามมาตรฐานที่กำหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 3) หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสำคัญที่ใช้ใน
การตัดสินใจ และการจัดอันดับของประเทศในด้านต่าง ๆ 4) ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย สำหรับใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน 5) หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการวบรวม 
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
      เรื่องที่ 3/ประเด็นที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน   
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงาน
ของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) ส่วนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการ
ทบทวน 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการ
บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
       เป้าหมายกิจกรรม ดำเนินการตามแผนได้ 100% 
      เรื่องที่ 4/ประเด็นที่ 4 กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการบริการ
สาธารณะที่สำคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       เป้าหมายกิจกรรม กำลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ต้องการ     
ที่สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อม
เชิงกลยุทธ์ให้กับกำลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) ภาครัฐมีกำลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทันสมัย และเป็นสากล 2) ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใช้ประโยชน์กำลังคนสูงอายุที่มี
ศักยภาพ 3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)และมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public 
Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมโดย
ผู้บังคับบัญชา 
       กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กำลังคน   
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 



 
 

       เป้าหมายกิจกรรม 1) รัฐบาลมีสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเพ่ือให้การใช้
กำลังคนภาครัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 2) ส่วนราชการมีสายงานตำแหน่ง และระดับสอดคล้องกับ     
ความจำเป็นของภารกิจภาครัฐ 
      เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดี
คนเก่งไว้ในภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะ    
เข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบการจ้างงาน และช่องทางการสรรหา
บุคลากรภาครัฐที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และผู้ที่
มีความรู้ความสามารถสูง  2) ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้สมัครงาน 3) มีระบบการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4) มีระบบการสอบ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภท 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เป็นรูปธรรม และมี     
ความเป็นธรรมมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเข้มข้น และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไม่มี
ประสิทธิภาพให้ออกจากราชการ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจ้าหน้าที่ใหม่ระดับมือ
อาชีพ นักบริหารระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับสายอาชีพ  ช่วงอายุ และพ้ืนที่ทำงาน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่างการทดลองงาน 
(Induction Training) มีประสิทธิผลในการสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการทำงานภาครัฐ  (New 
Mindsets)        3) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, การลงทุนในการ
พัฒนาบุคลากร     มีความคุ้มค่า 
       กิจกรรมที่ 5/กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ
นำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 2) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนตำแหน่ง การลดตำแหน่ง การย้าย
ตำแหน่ง เป็นต้น 
       กิจกรรมที่  6/กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้าง        
ความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่ง 
       เป้าหมายกิจกรรม ทุกสายอาชีพมีเส้นทางความก้าวหน้าที่เปิดกว้าง มีโอกาส     
และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ทำให้ภาครัฐสามารถระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 



 
 

      เรื่องที่ 6/ประเด็นที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไก
ป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างของตนกับระบบของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่
จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77         
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำกฎหมายเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดทำร่างกฎหมาย การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟัง      
ความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์
ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
       เป้าหมาย – 
     (5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ 
        กลยุทธ์ที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการ
คัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
        เป้าหมาย – 
      (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียน
และในมหาวิทยาลัยและในสถานที่สาธารณะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง      
        เป้าหมายกจิกรรม สร้างความตระหนักในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
      (7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
       เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
        เป้าหมายกิจกรรม – 
      (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
        เป้าหมายกิจกรรม สร้างนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ 
ให้กับคนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 
       เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ด้านการป้องปราม 



 
 

        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย    
ไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
        เป้าหมายกิจกรรม บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม 
        กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไก
อิสระและมีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
        เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาระบบระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอและถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง 
        กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ทำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ  
ไม่พึงกระทำ 
        เป้าหมายกิจกรรม ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนรับทราบ 
ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 
 17.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 -2564 
  1) วัตถุประสงค์ (สอดคล้อง 6 ข้อ) 
   1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น     
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1 .2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับความเป็นธรรม        
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน       
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
   1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
   2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
   2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 



 
 

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (สอดคล้อง 9 ยุทธศาสตร์) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 
    เป้ าหมายระดับยุทธศาสตร์  1) คนไทยส่วนใหญ่ มีทัศนคติและพฤติกรรม               
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น        
3) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม             
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย 1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดย 2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์   
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2.3) 
ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน      
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 3.6) จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง        
ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (รอง) 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  2) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม   
ของภาครัฐ 3) เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ  และมีอาชีพ โดย 1 .1) ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย 2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษา     
ที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ 3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย 3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  2) การสร้างความเข้มแข็งให้ เศรษฐกิจรายสาขา         
2.5) วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา  2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ 2.4) การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 2.4.4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักสูตร         
ที่เก่ียวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  



 
 

    แนวทางการพัฒนา 4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยให้
ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดำรงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน            
ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้      
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น   
    แนวทางการพัฒนา 1) การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม
และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 1.1) สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย 1.3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ 
สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
   ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ           
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยกำหนดภารกิจ 
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กร 5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยป้องกันการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทั ล 5.2 ) ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทำธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจ       
ของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ (จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน) 
  แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 3.1) ด้านบุคลากรวิจัย 



 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ (รอง) 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2) เพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่า
อยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 4) เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนา 2) การพัฒนาเมือง 2.1) การพัฒนาเมืองหลัก 2.1.4) รักษา   
อัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น ตลอดจนใช้เศรษฐกิ จ
ดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 2.2) การพัฒนาเมืองสำคัญ 2.2.1)
ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองนศูนย์กลางการศึกษา 2.2.2) พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นศูนย์บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 2.2.3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา 2.2.4)พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา 2.2.5) พัฒนา
เมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 3.1) พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 3.1.5) 
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับ
เศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน  3.2) พ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3.2.3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
 17.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  
(สอดคล้อง 7 นโยบาย) 
  นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 3 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน         
อย่างสมพระเกียรติ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์        
(2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์     
   4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้
ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึง
สร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) นำศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผล      
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงาน      
ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ  
  นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 6 : การสร้างความสามัคคีปรองดอง” 
    2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ
และแนวทางสันติวิธี 
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  



 
 

     4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้น
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน      
ในการร่วมกำหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
  นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตรุุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   3) ตัวชี้วัด (1) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  
   4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ         
มีเอกภาพ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ  
รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้นำหลักวิชาการสากลมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการสร้างสันติสุข    
โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคม
ในพ้ืนที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่    
สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และในต่างประเทศ
อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีการจัดระบบการศึกษาท่ีเกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 

  นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และ
นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน    

   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่  10 : แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย        
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้
ถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
  นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต   
   4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยม
ต่อต้านและปฏิเสธ การทุจริต 



 
 

  นโยบายที่ 10 : เสริสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
    2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   3) ตัวชี้วัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
   4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึง
ความสำคัญของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 



แผนผังหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

นายกฤต  สุวรรณพรหม 

รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง 

กลุ่ม
อำนวยการ 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม         
นโยบาย
และแผน 

กลุ่ม        
พัฒนา

การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษา
เอกชน 

กลุ่มลกูเสือ  
ยุวกาชาดและ

กิจการ
นักเรียน 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

7 

ตำแหนง่ 
15

ตำแหนง่ 
7 

ตำแหนง่ 
6 

ตำแหนง่ 
22 

ตำแหนง่ 
7 

ตำแหนง่ 
4 

ตำแหนง่ 
3 

ตำแหนง่ 
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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

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

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

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

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 



 
 

 



  

 
 
 

  แผนผังความเชื่อมโยงแผน ๓ ระดับ ของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘o) 

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
๔. การสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๒๓ ประเด็นพัฒนา) 

๑. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ ๓.๑) การรักษา
ความสงบภายในประเทศ (แผนย่อยที่ ๓.๒)  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความมั่นคง  
 

6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (แผนย่อยที ่3.1) 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อยที่ ๓.๔) 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

๑o. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนย่อยที่ ๓.๑) 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
๑๑. ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต (แผนย่อยที ่๓.๒)  
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ชว่งการตัง้ครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(แผนย่อยที่ ๓.๓) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผนย่อยที่ 
๓.๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  (แผน
ย่อยที่ ๓.๕) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอาย ุ
๑๒. การพัฒนาการเรียนรู ้(แผนย่อยที่ ๓.๑) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง     
ในศตวรรษที ่๒๑  
 
 

๑๗. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
(แผนย่อยที่ ๓.๑) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนย่อยที่ ๓.๕)  
การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 

๒o. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(แผนย่อยที่ ๓.๑) การพัฒนาบริการประชาชน       
(แผนย่อยที่ ๓.๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(แผนย่อยที่ ๓.๔) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
(แผนย่อยที่ ๓.๕) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
๒๑. การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (แผนย่อยที่ 
๓.๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
๒๒. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนย่อยที ่
๓.๑) การพัฒนากฎหมาย  

ระดับ ๑ 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูค่วามมั่นคงและยั่งยืน 
 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
อย่างยั่งยืน 
๗. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ระดับ ๒ 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

๒. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม 
 

๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

๖. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

แผนปฏิรูปประเทศ 
๑ = ด้านการเมือง 
๒ = ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓ = ด้านกฎหมาย 
๖ = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘ = ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙ = ด้านสังคม 
๑๑ = ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 
12 = ด้านการศึกษา (1) – (7) 

 ๑.ด้านการเมือง (๑) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) ปฏิรูประบบการศึกษาและการ
เรียนรู้โดยรวม (๒) ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน (๓) ปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา (๕) ปฏิรูปจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๑๒.ด้านการศึกษา (๗) ปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
 
 

 
 

๙.ด้านสังคม (๕) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้ของประเทศ  ๑.๑) – ๑.๓) 
(๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน  ๒.๑) – ๒.๒) 
(๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์ ๔.๑) – ๔.๕) 
(๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  ๕.๑) – ๕.๕) 
(๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดย 
พลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๑) ปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 

๑๒.ด้านการศึกษา (๓) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา ๓.๑) , ๓.๓)  

 
 
 

 

๖.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๑) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
ให้มีประสิทธิภาพ 
   

๒.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๒) ระบบข้อมูลภาครัฐ 
มีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
(๓) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง (๔) กำลังคนภาครัฐขนาดเหมาะสมและมี
สมรรถนะสูง (๕) ระบบบริหารงานบุคคลดึงดูด สร้าง รักษาคนดี
คนเก่ง (๖) จดัซ้ือจัดจ้างคล่องตัว โปร่งใส มีกลไกป้องกันทุจริต 
๓.ด้านกฎหมาย (๑) มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมาย 
ท่ีดีและเท่าท่ีจำเป็น รวมท้ังมีกลไกในการทบทวนกฎหมายท่ีมี 
ผลบังคับแล้วฯ 
๑๑.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง (๒) ด้านการป้องปราม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
ของประเทศ (๖) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ
การศึกษาฯ (๗) ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล 

ระดับ ๓ 

 นโยบายหลัก 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย 
3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

นโยบายหลัก 
9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

 

นโยบายหลัก 
10.การฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การสร้างการเติบโตท่ียั่งยืน 
และการรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือการสร้างการเติบโตท่ียั่งยืน 

 
 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครฐั 
12.การป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
กระบวนการยุติธรรมปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการฯ สป ปี ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการฯ ศธจ.
มหาสารคาม ปี ๒๕๖4 

ร์แผนปฏิบัติราชการฯ สป. ปี 
๒๕๖4 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

 

3. พัฒนาศกัยภาพคนให้มีคุณภาพ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

นโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
 

๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
๒. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ 
ในชาต ิ
๓. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
๕. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม 
ข้ามชาต ิ
๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
๑๐. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 

 

๙. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

๒. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

 

๓. 3.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๓. 3.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์  จันโอชา นายกรัฐมนตรี) 

นโยบายหลัก 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความ
สงบสุขของประเทศ 

นโยบายหลัก 
4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 



1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด   
2. โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์           
3. โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 
4. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) 

 

 

 

 

 

 

                      

          

 

 

 

  

  

 

                      

                       

 

 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

  

 

* ร้อยละของโครงการท่ีสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
 

 

พันธกิจ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อก้าวสู่องค์กรคุณธรรม 

 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคใน
การเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง เพือ่ลดความเหล่ือมล้ำ

ทางการศึกษา 

วิสัยทัศน์  สนง.ศธจ.มค.เป็นองค์กรหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมมาภิบาล  มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย เทคโนโลยี นวัตกรรมและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นองค์กรคุณธรรม มีการบริหารจัดการทาง
การศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคล่ือนสู่คุณภาพ
ทางการศึกษา 

 
 
 

* ร้อยละของบุคลากรท่ีมีแผนพฒันารายบุคคล (IDP) 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   
 
 

2. พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

(Strategy: S) 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการทุกระดับทุกสังกัด 

 
 

2. ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท  ทุกช่วงวัย  ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง เสมอภาค เท่า
เทียมและลดความเหล่ือมล้ำ 

 

5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

 

ตัวชี้วัดรวม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
โครงการ 

- 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง 

 

1. โครงการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2.โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธ์ุ
กรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริในระดับ
พ้ืนที่ 
 

 1.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
2.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในพ้ืนที่ 
3.โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
4.โครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพ่ือ
การจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
5. โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ
ลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
6. โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมยุว
กาชาด เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

 

 1.โครงการบริหารจัดการการดำเนิน 
งาน โครงการทุนการศึกษา 
เฉลิมราชกุมารี ประจำปงีบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 

เป้าประสงค์รวม 
(Goal : G) 

1. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 

4. หน่วยงานทางการศึกษา มีส่วนร่วมบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
* ร้อยละของโครงการท่ีพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง 
* จำนวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการท่ีส่งเสริมความเป็น
เลิศในด้านการจัดการศึกษา 
*จำนวนงานวิจัยท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการจัด
การศึกษา 
* ร้อยละของโครงการท่ีส่งเสริมพฒันาศักยภาพผูเ้รียนมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 
* ร้อยละของโครงการท่ีส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
 

* ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ สนง.ศธจ.มค ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) 
* ร้อยละการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของ สนง.ศธจ.มค 
* จำนวนการปรับปรุงกลไก กระบวนงาน หรือกจิกรรมที่
ก่อใหเ้กิดการเพิม่ประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละส่วน
งานในแต่ละป ี
* ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการท่ีมีตอ่นโยบาย
และการให้บริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ 



ตัวช้ีวัด/
 งบประมาณ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 รับผิดชอบ หลัก เร่งด่วน

   1 งบบริหารจัดการส านักงาน ศธจ.มค

     1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  1,728,000 ศธจ.มค 3 6 6

        1) ค่าตอบแทน สนง.ศธจ.มค.มีเจ้าหน้าและ มีลูกจ้าง  จ านวน 5 คน โดยแยก 811,000 ศธจ.มค

บุคลากรปฏิบัติ ต าแหน่งวุฒิ ป.ตรี 2 ต าแหน่ง

หน้าท่ีในต าแหน่งท่ีขาดแคลน พนักงานขับรถ 2 ต าแหน่ง

แม่บ้าน 1 ต าแหน่ง

        2) ค่าใช้สอยและวัสดุ สนง.ศธจ.มค.มีงบบริหาร ความพึงพอใจของบุคลากร ใน สนง 917,000 ศธจ.มค

สนง.ศธจ.มค.ใน

การขับเคล่ือนภาระกิจของ สนง.ได้

   1.2. ค่าสาธารณูปโภค สนง.ศธจ.มค.มีงบบริหาร ความพึงพอใจของบุคลากร ใน สนง 392,000 ศธจ.มค 3 6 6

สนง.ศธจ.มค.ใน

        1) ค่าไฟฟ้า การขับเคล่ือนภาระกิจของ สนง.ได้ 200,000 ศธจ.มค

        2) ค่าประปา 92,000 ศธจ.มค

        3) ค่าโทรศัพท์ 40,000 ศธจ.มค

        4) ค่าบริการไปรษณีโทรเลข 30,000 ศธจ.มค

        5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 30,000 ศธจ.มค

   2. งบลงทุน ( ถ้ามี) ศธจ.มค 3 6 6

        1) ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - - - - -
        2) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนงานพ้ืนฐาน 3 6 6

1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 1.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 1.จ านวน 1 เล่ม 38,900 3,000 8,900 12,000 15,000 นโยบายและ 6 20 2 6 11 0 5 5

จังหวัด 2.จัดท าแผนปฎิบัติราชการ สนง. 2.จ านวน 1 เล่ม แผน

ศธจ.มค น.ส.ไอยรา สังฆะ

2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน 1.บุคลากรของ สนง.ศธจ.มค ได้รับ 1.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ 45,400 3,400 42,000 อ านวยการ 3 12 12 1 8 -3 3 3

ศึกษาธิการจังหวัด การพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านการมุ่ง พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะในการ น.ส.สุมาลี มุระดา

ผลสัมฤทธ์ิ ปฏิบัติงานตามหลักสูตร

2.บุคลากรของ สนง.ศธจ.มค ได้รับ 2.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ

แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน/บูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สอดคล้องกับผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมายของโครงการ

ยุทธศาสตร์
 ศธ.

ยุทธศาสตร์
 สป.

นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์
 20 ปี

แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนฯ12

 ระยะเวลาระบุเดือน
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สอดคล้องกับผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/
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 ระยะเวลาระบุเดือน

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ข้าราชการภาครัฐ

3) โครงการตรวจติดตามประเมินผล สถานศึกษามีความพร้อมรับการตรวจ ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด 80,000 8,800 60,260 10,940 นิเทศติดตาม 6 20 2 6 11 0 5 5

การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการได้รับการตรวจ และประเมินผล

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดตาม นายรัฐกร ลงค า

 ของ ศธ. จังหวัดมหาสารคาม

4) โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพ 1. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ  ร้อยละของจังหวัดท่ีมีฐานข้อมูลสาร 100,000 7,340 76,660 16,000 นิเทศติดตาม 6 20 2 6 11 0 5 5

การศึกษาและประสิทธิภาพการ การวางแผนในการก ากับ  เพ่ือการวางแผนในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล

ศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ . ติดตามและรายงานความก้าวหน้า  และรายงานความก้าวหน้าการด าเนิน นางกาญจนา

การด าเนินงาน ตามแนวทางการ  ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการ วิเศษรินทอง

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  การศึกษาและตัวช้ีวัดการด าเนินงาน

และตัวช้ีวัดการการด าเนินงาน  ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดทุก

ตามแผนพัฒนาการศึกษา  ไตรมาส (ร้อยละ 100)

การศึกษาจังหวัดทุกไตรมาส

2. มีปฏิทินก ากับ ติดตามและ

รายงานความก้าวหน้า

การด าเนินงานตามแนวทางการ

ด าเนินงานตามแนวทางการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและ

ตัวช้ีวัดการด าเนิน

งานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

5.โครงการ Innovation For Thai 1. จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูล 1. ร้อยละจังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูล 284,000 - - 142,824 141,176 นิเทศติดตาม 3 12 12 1 8 7 3 3

Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษาและ สารสนเทศทางการศึกษาและ และประเมินผล

เพ่ือพัฒนาการศึกษา มีการวิจัยกระบวนการจัดการ มีการวิจัยกระบวนการจัดการ นางพุทธารัตน์
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เรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา เรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ทะสา

ในระดับจังหวัด ในระดับจังหวัด

2. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการ 2. ร้อยละจังหวัดมีรูปแบบ/แนว

พัฒนานักเรียน หรือแนวทาง ทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทาง

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการ 3. ร้อยละจังหวัดมีรูปแบบ/แนว

นิเทศ ติดตามและประเมินผล ทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ

ศึกษา/นวัตกรรมการนิเทศ ศึกษา/นวัตกรรมการนิเทศ

6.โครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพ่ือ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มี  จ านวนหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการ 60,000 - - 43,736 16,264 นิเทศติดตาม 3 12 12 1 8 7 3 3

การจัดท ารูปแบบและแนวทาง หลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการ  ศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ และประเมินผล

พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษา ศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ อุดมศึกษา ในระดับจังหวัด (1 น.ส.นิตยา ฮธยงยุทธ

ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  หลักสูตร)

7.โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัด 1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับ 1. ร้อยละ100เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 60,000 - 33,000 27,000 - นิเทศติดตาม 3 11 12 1 8 0 3 3

การศึกษาปฐมวัยในพ้ืนท่ี การดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์  ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัด และประเมินผล

เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี ประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษา น.ส.รัติพร

พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ภาธรธุวานนท์

2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก 2. ร้อยละ 80สถานศึกษา/สถาน

ปฐมวัย ได้รับการส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับการ

สนับสนุนและพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

ให้มีคุณภาพข้ันต่ าตามมาตรฐาน ให้มีคุณภาพข้ันต่ าตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ พ.ศ. 2564 แห่งชาติ พ.ศ. 2564

3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ 3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่

ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
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ตัวช้ีวัด/
 งบประมาณ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 รับผิดชอบ หลัก เร่งด่วน

แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน/บูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สอดคล้องกับผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมายของโครงการ

ยุทธศาสตร์
 ศธ.

ยุทธศาสตร์
 สป.

นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์
 20 ปี

แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนฯ12

 ระยะเวลาระบุเดือน

เก่ียวข้องทุกภาคส่วน มีความรู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน มีความรู้

ความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วม ความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริม สนับสนุน ในการส่งเสริม สนับสนุน

การดูแล พัฒนาและ การดูแล พัฒนาและ

และการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก และการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก

ปฐมวัย ปฐมวัยไม่น้อยกว่า 500 คน

8.โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ 191,100 151,100 40,000 ลูกเสือ ยุว 1 1 12 5 1 0 1 1

พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท พลเมืองดีตามรอย มีความรู้ ทัศนคติ มีทักษะ กาชาดและ

 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ใน ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ เพ่ือการมีงานท า กิจการนักเรียนหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และน าความรู้ประสบการณ์ไป นายปิยะ  จันทร์หอมฟุ้ง

และสังกัดอ่ืน ในจังหวัดมหาสารคาม ช้ในชีวิตประจ าวันได้

เข้าร่วมโครงการน้อมน าพระบรมรา

โชบายด้านการศึกษาของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

 บดินทรเทพยวรางกูร “กิจกรรมงาน

ชุมนุมลูกเสือเพ่ือส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจ าปี

๒๕๖๓

9. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานสวน การขับเคล่ือนการด าเนินงานตาม แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 10,000 10,000 ลูกเสือ ยุว 1 1 12 5 1 0 1 1

พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์ แนวทางสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน กาชาดและ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระดับ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระดับ กิจการนักเรียน

ในระดับพ้ืนท่ี จังหวัด จังหวัด นายปิยะ  จันทร์หอมฟุ้ง
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ตัวช้ีวัด/
 งบประมาณ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 รับผิดชอบ หลัก เร่งด่วน

แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน/บูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สอดคล้องกับผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมายของโครงการ

ยุทธศาสตร์
 ศธ.

ยุทธศาสตร์
 สป.

นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์
 20 ปี

แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนฯ12

 ระยะเวลาระบุเดือน

10.โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือน อ านวยการ ประสานงานและก ากับ สรุปผลการด าเนินงาน รวมท้ังปัญหา - - - - - กลุ่มพัฒนา 1 1 0 5 2 9 1 1

นโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ี เพ่ือการป้องกัน ติดตามงานป้องกันและแก้ไขปัญหา อุปสรรค เสนอ สป.ทราบ การศึกษา

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในพ้ืนท่ี นางอรดี วรรณค า

11.โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือใน ระดับความส าเร็จของกระบวนการ 74,390 6,610 67,780 ลูกเสือ ยุวกาชด 3 10 12 1 8 7 3 3

ลูกเสือเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษา นิเทศ และกิจการ นร.

น.ส.นภัครินดา ไสวงาม

12.โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมยุว 1.นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน 1.ระดับความส าเร็จของกระบวนการ 91,000 2,000 50,000 29,000 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชด 3 10 12 1 8 7 3 3

กาชาดเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษา นิเทศ และกิจการ นร.
2.ส่งเสริมการจัดงานวันคล้าย
สถาปนา 2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ น.ส.นภัครินดา ไสวงาม

ยุวกาชาด ไทย พึงพอใจในกระบวนการและข้ันตอน

13. โครงการ ศธ จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 1.หน่วยงานทางการศึกษาศึกษา 10 1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชด 3 10 12 1 8 7 3 3

แห่ง และกิจการ นร.

2. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา นายปิย จันทร์หอมฟุ้ง

ลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา

วิชาทหาร จ านวน 400 คน

14. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 1.ระดับความส าเร็จของโครงการ 40,000 40,000 กลุ่มพัฒนา 3 11 12 1 8 0 3 3

2.ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครง การศึกษา

การ นางชลดา พิมพิบาล

15..โครงการส่งเสริมการจัดหาทุนทางการ 1 ทุนพระราชทาน มทศ 1.ระดับความส าเร็จของโครงการ 20,000 กลุ่มพัฒนา 3 11 12 1 8 0 3 3

ศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในระบบการศึกษา 2.ทุนมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ 2.ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครง การศึกษา
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ตัวช้ีวัด/
 งบประมาณ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 รับผิดชอบ หลัก เร่งด่วน

แบบฟอร์ม (แผนงานพ้ืนฐาน/บูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สอดคล้องกับผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมายของโครงการ

ยุทธศาสตร์
 ศธ.

ยุทธศาสตร์
 สป.

นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์
 20 ปี

แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนฯ12

 ระยะเวลาระบุเดือน

ตลอดชีพ 3.ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า การ นายกรินทร์ สิมลิลาด

4.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดเก็บข้อมูล 14,240 10,240 3,960 ลูกเสือ ยุวกาชด 6 20 2 6 11 0 5 5

ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ กิจการนักเรียนในจังหวัดมหาสารคาม ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ และกิจการ นร.

นักเรียน กิจการนักเรียน นายปิย จันทร์หอมฟุ้ง
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โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ความมั่นคง     
     (1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 (2) ประเด็น  ความมั่นคง  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (1) ความมั่นคง         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง   
      สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V04 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ    
   ชื่อปัจจัย : F0403 การปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน 

 

   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ ความม่ันคง) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 

3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ..........................................................) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
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            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (๒) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
(๓) การมีงานทำ- มีอาชีพ และ (๔) การเป็นพลเมืองดี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่
การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท   อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (๑) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (๒) ยึดมั่น 
ในศาสนา (๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (๔) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
  ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี (๒) ปฏิบัติ
แต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (๔) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  ๓. มีงานทำ-มีอาชีพ ประกอบด้วย (๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ (๒) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ (๓) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ 
มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  ๔.เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน (๒) ครอบครัว -
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี (๓) การเป็นพลเมืองดีคือ 
“เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำ
ด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ซึ่งมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยมีวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ว่า คณะลูกเสือ
แห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุขและความ
มั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
  ๑. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
  ๒. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
  ๓. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  ๔. ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  ๕. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ 
 การที่ลูกเสือได้มาร่วมชุมนุมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทาง
กระบวนการทางลูกเสือ ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน
น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำ
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 
ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
และมีคุณธรรม 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้ เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มี
จิตสำนึกรัก ภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     6.1 เชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและการปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 
 3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 85 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ . . นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 250 คน 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน...มกราคม - สิงหาคม 2564....................................................................... 
 
9. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม …………………………….. 
 
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1 จัดทำโครงการสร้างเสริมความเปน็พลเมืองดี

ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ม.ค. 64 
    

2 ประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ ก.พ. 64     
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความ
เป็นพล เมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้ าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

3 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการสร้าง
เสรมิความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
3.1 กิจกรรมค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 
(1) กิจกรรม ใตร้มพระบารมีจักรวีงษ์ (2) 
กิจกรรมพลเมืองดีของสังคม  (3) จิตอาสารักษ์
บ้าน รักษ์ถิ่น 
๓.๑ ค่าอาหาร 250 คน มื้อละ 8๐ บาท 3 มื้อ 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 250 คน มื้อ
ละ 35 บาท 6 มื้อ 
๓.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 6 คน ๆ ละ 9 
ชม. ชม.ละ ๖๐๐ บาท 
๓.๖ ค่าวัสดุจดักิจกรรม 

ก.พ. – 
เม.ย. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
52,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
52,500 

 
32,400 

 
6,200 

3.2 การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด 

ก.พ. – 
ส.ค. 64 

   40,000 

ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง ส.ค. 64     
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     

รวมท้ังสิ้น    191,100 
 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

191,100 - 151,100 40,000 - 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม 
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13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 สถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID – 19) ส่งผลต่อรูปแบบในการจัด
กิจกรรม 
 การบริหารความเสี่ยง  
 ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 
(COVID – 19) ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี 
 2. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม 
 3. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรัก ภูมิใจ
ในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  
 

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง 
                ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1869 4888  e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



 
โครงการการพัฒนาความประพฤตินักเรียนนักศึกษาตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 
1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ  โครการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 

นักศึกษา : กิจกรรมประชุมเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำอำเภอ และออกติดตามสนับสนุนการตรวจดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามประจำอำเภอ 

3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
      สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม 
      มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
               ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V06 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ชื่อปัจจัย : F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
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3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบขุ้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน 
               ไทยทุกช่วงวัย) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21..) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๔๗ มาตรา ๖ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีอำนาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการได้แก่หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเร ียนและนักศึก ษา (มาตรา ๖๓-๖๗) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎหมาย ระเบียบ และประกาศรวมทั้งมีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นมา ประกอบกับขณะนี้ได้
มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๑๙/๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มี
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๓๓/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ และมีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่ปัจจุบันยังขาดระบบและกลไกลที่ชัดเจนถูกต้องเหมาะสม ในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานเครือข่ายและการจัดระบบงาน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินการในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสำคัญ จึงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ขึ้น 
 
 5. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา 
รวมทั้งติดตามสนับสนุนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประจำอำเภอ 
 ๒. เพื่อให้หน่วยงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถบูรณาการและขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมความประพฤติได้อย่างเป็นระบบมีกลไกลและเอกภาพในการดำเนินการ 
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6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 6.1 เชิงปริมาณ   
   ศูนย์เครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประจำอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ประจำอำเภอ และ
บุคคลที ่เกี ่ยวข้อง มีกลไกการขับเคลื ่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนและนักศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคาม และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 
 
9. สถานที่ดำเนินการ  เครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประจำอำเภอ 
 
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1 ออกติดตามสนับสนุนการตรวจดูแล คุ้มครอง 

ป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาร่วมกับเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประจำ
อำเภอ 

ม.ค.- ก.ย. 
64 

    

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการออกติดตามสนับสนุน
ฯ จำนวน 9 คน คนละ 240 บาท จำนวน 9 ครั้ง 

  19,440 
 

 19,440 
 

1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงออกตดิตามและสนับสนุนฯ 
จำนวน 9 ครั้งๆ 500 บาท 

   4,500 4,500 

2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือขา่ยเสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประจำ
อำเภอ 13 อำเภอ  

ม.ค. - ก.ย. 
64 

    

 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่การประชุม
คณะกรรมการศูนยฯ์จำนวน 13 อำเภอ ๆ ละ 10 
คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ 

  4,550  4,550 

3 ค่าวัสด ุ    1,510 1,510 
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     

รวมท้ังสิ้น    30,000 
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11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000 5,000 10,000 10,000 5,000 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 สถานการณ์จากโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีการปิดสถานศึกษา ส่งผลต่อการ
ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 การบริหารความเสี่ยง  
 ปรับแผนการเฝ้าระวังสถานการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และ
เครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประจำอำเภอ มี ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน     
มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่าง
มีระบบ มีประสิทธิภาพ 
 

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นายประเทือง สว่าง 
                ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา คศ.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 4310 0654 e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



 
โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
      สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม 
      มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
              ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V06 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ชื่อปัจจัย : F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 

3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบขุ้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน 
               ไทยทุกช่วงวัย) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21..) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
 คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 30/2559  ลงวันที ่  21 มิถุนายน พ.ศ. 2559          
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการของหน่วยงานและดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่  11 เมษายน 
2560  กำหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด        
มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม การป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายในพื้นที่
จังหวัด และมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1298/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560  เรื่อง
จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เรียกโดยย่อ “ศูนย์เสมารั กษ์ 
ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด” เป็นหน่วยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจ้งเหตุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการ
แก้ไข  ส่งเสริม  สนับสนุน และประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้ง
เครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในฐานะที่มี
ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนดังกล่าวข้างต้น ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม “ศูนย์เสมารักษ์จังหวัดมหาสารคาม” ในการส่งเสริมการป้องกัน  แก้ไข และคุ้มครองความ
ประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาจึงจัดดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพ การตรวจ  ติดตาม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา เพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจ 
 

 5. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
             2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน  แก้ไขปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
             3. เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  เครือข่าย องค์กรภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
             4. เพ่ือประสาน ติดตาม ส่งเสริมและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา 
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6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     6.1 เชิงปริมาณ   
  ออกตรวจ/ติดตาม/เฝ้าระวัง/ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม  
  - ออกปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ  จำนวน  10  ครั้ง  
      - ออกปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ  จำนวน  10  ครั้ง 
 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนและนักศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครอง และส่งเสริมความ
ประพฤติ ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษาลดลง พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  และข้อบังคับของสถานศึกษาและมีความ
ประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย 
 

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนและนักศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคาม และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 
 

9. สถานที่ดำเนินการ  พ้ืนที่เสี่ยงในจังหวัดมหาสารคาม 
 

10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1 บันทึกเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการฯ ธ.ค. 63 - - - - 
2 วางแผนกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ

ฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
ธ.ค. 63 - - - - 

3 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน      
-ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 
มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 26 คน 

มิ.ย. 64  
 
- 

 
 

910 

 
 
- 

 
 

910 
4 ออกปฏิบัติการตามแผนเฝ้าระวัง

สถานการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

     

4.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(วัน
ปกติ) 7 คน X 4 วันๆ ละ 200 บาท 
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงออกตรวจติดตาม และ
การเฝ้าระวังดูแลความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 8 คน x 4 วันๆ ละ1,920 

พ.ย. 63 – 
ก.ย. 63 

 
8,540 

 
 

7,680 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
8,540 

 
 

7,680 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

4.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะในการ
ออกตรวจฯ 
4.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะในการ
ออกตรวจฯ (ศูนย์เครือข่ายประจำอำเภอ 
13 อำเภอๆ ละ 2,000 บาท ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

26,000 

 
1,870 

 
 

 
1,870 

 
 

26,000 
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     

รวมท้ังสิ้น 16,220 26,910 1,870 45,000 
 

11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,000  20,000 20,000 5,000 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 สถานการณ์จากโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีการปิดสถานศึกษา ส่งผลต่อการ
ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 การบริหารความเสี่ยง  
 ปรับแผนการเฝ้าระวังสถานการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 

14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนและนักศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการ
ดูแลคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ และได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 ได้อย่างทั่วถึง 

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นายประเทือง สว่าง 
                ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา คศ.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 4310 0654 e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม       
                 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรัติพร  ภาธรธุวานนท์ และนายสถิตย์  บุญพิคำ      
 

2. ชื่อโครงการ    โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนที่  ประจำปี ๒๕๖4 
           
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  
         ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ 
         เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง 
         บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

         ชื่อองค์ประกอบ : V02 การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย     
   ชื่อปัจจัย : F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 

3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน 
               ไทยทุกช่วงวัย) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ............................................) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      
4. หลักการและเหตุผล  
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการ 
ให้เด็ก ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการ  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบ 
การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา  
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ประกอบ
กับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนา
ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงาน
รัฐที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่  
25 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
อย่างเป็นทางการได้กำหนดให้การศึกษาปฐมวัยเป็นนโยบายสำคัญด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กปฐมวัยด้านการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและ
เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือให้เกิด
การรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสานกับทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) กำหนดกรอบทิศทางและ
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เป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงปี 2563-2565 และให้หน่วยงานในสังกัด
ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน 2)ให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน จัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  และ 3)ใช้เป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับ
การบูรณาการการทำงานร่วมกัน หรือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ขอบเขตของแผนตามกฎหมายกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
และกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
 ปัจจุบันการดำเนินงานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซ่ึงทุกหน่วยงานมีความคืบหน้าของการดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นลำดับ สำหรับในส่วน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา สำนักงานศึกษาธิการ
ภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร  
ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง มีการนิเทศ 
กำกับ ติดตามความคืบหน้า  ของการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนั้น ในการดำเนินงานข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มี 
การประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่เป็นอย่างดี  
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพ้ืนที่ระดับ 
จังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายการดำเนินงานข้างต้น 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยบูรณาการขับเคลื่อน ประสานงาน สร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เป็นสำคัญ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,2,3  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้งศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนา 
เด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการโรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นต้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง 

และมีพัฒนาการสมวัย 
 5.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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 5.3 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมี 
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
 
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
      6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
   6.1.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษา
ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
  6.1.2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
  6.1.3 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ภาพรวม  
จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 

      6.2 ตัวช้ีวัดผลลพัธ์ (Outcomes) 
   ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี  

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 7.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  
       7.2 สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด  
       7.3 ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
       7.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ีทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
มหาสารคาม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,2,3  สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้
สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงพยาบาลสุทธาเวช 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม - กันยายน 2564 
 
9. สถานที่ดำเนินการ  จังหวัดมหาสารคาม 
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 

ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแล
และพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง และ 
มีพัฒนาการสมวัย 
๑. จัดประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดเก็บรวบรวม

มกราคม 
ถึง 

กรกฏาคม 
2564 

3,000 15,000 2,000 20,000 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี)  
ปีการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึกการประเมิน 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
ให้แก่ ผู้รับผิดชอบ/ผู้แทน ทุกสังกัดที่มีสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย  
   2. รวบรวมและสรุปข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นภาพรวม 
ในระดับจังหวัด 
   3. จัดทำเอกสารรายงานข้อมูลสารสนเทศ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 
2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระดับจังหวัด 
   4. รายงานข้อมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับจังหวัด  
นำส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 
   5. เผยแพร่หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

รวม 3,000 15,000 2,000 20,000 

2 

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/  
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : 
การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม  
วางแผนการดำเนินงานและกำหนดกรอบ/แนวทาง          
การดำเนินงาน จัดทำคู่มือการนิเทศ และปฏิทิน 
การนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
   2. ประสานหน่วยงานต้นสงักัดและดำเนินการนิเทศ 
กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 
   3. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการนิเทศ ดังนี้ 

มกราคม 
ถึง 

กรกฏาคม 
2564 

 
 
 
 

3,000 15,000 2,000 20,000 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
       3.1 ผลการนิเทศ กำกับ ติดตามผล 
การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย         
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ จากหน่วยงานต้นสังกัด 
       3.2 ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
   4. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  
เพ่ือรายงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 

รวม 3,000 15,000 2,000 20,000 

3 

1. การสร้างการรับรู้ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที่ 1 
    1.1  การสร้างการรับรู้ด้วยระบบออนไลน์ 
(สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำ) 
       1.๑.1 ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยงานทางการศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และผู้สนใจ)ในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับทราบเพ่ือเข้า
ระบบออนไลน์ 
       1.1.2 แจ้งหลักเกณฑ์การรับวุฒิบัตร 
จากการพัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์โดย 
           ๑) กลุ่มเป้าหมายเข้ากรอกข้อมูลส่วนตัว 
ศึกษาใบความรู้ และทำแบบทดสอบออนไลน์ 
           ๒) กลุ่มเป้าหมายส่งคำตอบผู้ที่ได้รับคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์) จะได้รับวุฒิบัตร 
       1.1.3 ระยะเวลาในการเข้าศึกษาในระบบ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๔         
 

มกราคม 
ถึง 

กรกฏาคม 
2564 

3,000 15,000 2,000 20,000 

3 

    1.2 การสร้างการรับรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตามบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 

     

รูปแบบที่ 2 
2. การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
    2.๑ คัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็น

มกราคม 
ถึง 

กรกฏาคม 
2564 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
เลิศ (Best Practices) ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
จำนวน 2 ชิ้น/ผลงาน ได้แก่ 1) ด้านการบริหาร 
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) และ  
2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
(สำหรับครูผู้สอน)  
    2.2 สรุปผลการดำเนินงานการคัดเลือกหรือสรร
หารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด นำเสนอผู้บริหาร
หน่วยงานทราบและจัดส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 
รูปแบบที่ 3 
3.  การพัฒนาศึกษานิเทศก์  
    3.1 การเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา 
ที่จัดในส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    3.2 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ  

มกราคม 
ถึง 

กรกฏาคม 
2564 

    

รวมกิจกรรมที่ 3 3,000 15,000 2,000 20,000 
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     

รวมทั้งสิ้น  9,000 45,000 6,000 60,000 
 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 - 33,000 27,000 - 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารความเสี่ยง : แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
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14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 14.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย  
มีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพท่ีพึงประสงค ์มีความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา  
 14.2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง  
 14.3. เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยจากผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับกระทรวง 

ผู้ประสาน   1. ชื่อ-สกุล  ........นางสาวรัติพร  ภาธรธุวานนท์......... 
                ตำแหน่ง  .......ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ........ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   ......-.......        โทรสาร  .....-.... 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ...... 081-873-2957....  e-mail : .....dr.poh.rpg@gmail.com...... 
      2. ชื่อ-สกุล  ........นายสถิตย์  บุญพิคำ......... 
                ตำแหน่ง  .......ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ..... สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   ......-.......        โทรสาร  .....-.... 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ....081-9744257....  e-mail : .....pongpang656@gmail.com.... 
 
 
 
 



 
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
    ประจำปี ๒๕๖4 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้         
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่ 
              จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
              มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
         ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
         การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 
         ชีวิตดีขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

         ชื่อองค์ประกอบ : V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้     
   ชื่อปัจจัย : F00504 เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 

3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน 
               ไทยทุกช่วงวัย) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ ..ข้อ 7 การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21......) 
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3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            
4. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้ ความสำคัญ
กับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการ การพัฒนาทั้ง
ในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจั ยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้น  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ“ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560  – 2564) ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์
และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม  มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบ
โจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่
มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และ มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนา
กำลังคน  รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่
มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทย ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการ เข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และ
ด้านประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหาร จัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
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ร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการ
สูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ   
               จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  ตลอดจนมีชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 62.30 คะแนน  
ต่ำกว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ ไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
พบว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่เอ้ือต่อการสร้างความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
การทดสอบยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง กระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยต้อง
อาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายในการทำงานในแต่ละพ้ืนที่จึงมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล อย่างต่อเนื่อง  
มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการทำงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและ
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 จากเหตุผลและ
ความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงได้จัดทำโครงการ  IFTE (Innovation For 
Thai ducation) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และการวิจัย การพัฒนารูปแบบและ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  ผลการวิเคราะห์ และการวิจัยแนวทางการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams For Education)  และ
โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2563 มาสรุป
หลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้  ทักษะอาชีพ  และทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21    
 
5. วัตถุประสงค์ 
  
           1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและมีการวิจัย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด      
           2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรม 
การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
           3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผล   
           4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการขยายผล  เผยแพร่ 
นวัตกรรมการการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล   
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           5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด   
           6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
จังหวัด   
           7. ผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านการเรียนรู้  ทักษะอาชีพ  และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 
21 เพ่ิมข้ึน 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     6.1 เชิงปริมาณ   
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและมีการวิจัย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด      
           2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรม 
การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
           3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผล   
           4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการขยายผล เผยแพร่ 
นวัตกรรมการการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล   
           5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด   
           6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
จังหวัด   
           7. ผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านการเรียนรู้  ทักษะอาชีพ  และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 
21 เพ่ิมข้ึน 
 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
             1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและมี
การวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด      
                      2. ร้อยละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
                      3. ร้อยละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีวิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผล   
                      4. ร้อยละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มี 
การขยายผล  เผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล   
                      5. ร้อยละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด   
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                      6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด   
                      7. ร้อยละผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านการเรียนรู้  ทักษะอาชีพ  และทักษะ
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน  
       
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
       7.1 โรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams  จำนวน 21  โรง 
       7.2 โรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการ TFE จำนวน 18 โรง 
       7.3 โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครง IFTE ในปีงบประมาณ 2564  จำนวน 11 โรง 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ  
    1 ตุลาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564 

9. สถานที่ดำเนินการ   
    หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดมหาสารคาม 
 
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ม.ค-ก.พ. 64     

2 
7.2 แสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ม.ค-ก.พ. 64     

3 

1) แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการให้
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเดิมทราบถึงรายละเอียด 
ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ (โรงเรียนที่
เคยเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams และ 
โรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการ TFE ใน
ปีงบประมาณ 2562-2563) 

     

2) แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ที่สมัครใจจะเข้าร่วมโครงการ 

     

7.3 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือ
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ  และ
ร่วมกันปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน 

ก.พ.-มี.ค.64     

- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม (15 คน x 50 
บาท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 

  31500  1500 

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม (15 คน x   444222505  5 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
150 บาท) เป็นเงิน 22505 22505 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม      1,000 1,000 

4 7.4 แต่งตั้ง Supervisor Teams    ก.พ.-มี.ค.64     

5 

รับสมัคร Supervisor Teams จากหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง   
1. ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม 
2. ศึกษานิเทศก์จาก สพป./สพม./อปท./
นักวิชาการศึกษาจาก สนง.พระพุทธศาสนา ที่
เคยเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams และเคย
เป็น Supervisor Teams  
3. ศึกษานิเทศก์จาก สพป./สพม./อปท./
นักวิชาการศึกษาจาก สนง.พระพุทธศาสนา ที่ยัง
ไม่เคยเป็น Supervisor Teams และสนใจสมัคร
เข้าร่วม 
4. ผู้บริหารโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการ 
Coaching Teams และเคยเป็น Supervisor 
Teams 
5. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนที่เปิดชั้นเรียน 
จากโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดับ 1/รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 จากการประเมินนวัตกรรม 
โครงการ Coaching Teams ปีงบประมาณ 
2563 
6. ผู้บริหาร และครูผู้สอน จากโรงเรียนต้นแบบที่
เข้าร่วมโครงการ TFE ปีงบประมาณ  2563 

ก.พ.-มี.ค.64     

7.5 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ดำเนินงานโครงการ  สร้างการรับรู้ สร้างข้อตกลง
และร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน 
(partnership agreement & action 
planning) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้นำและ
ผู้บริหารของเครือข่ายเห็นความสำคัญและ
ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือเกิดการยอมรับ และเกิด

 
พ.ค.2564 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
แนวทางความร่วมมือที่ชัดเจน /กำหนดปฏิทิน 
การทำงาน/ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล   
  - ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมประชุม (120 คน x 
150 บาท)  เป็นเงิน 

  18,000  18,000 

- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม (120 คน x 50
บาทx2 มื้อ)  เป็นเงิน 

  12,000  12,000 

- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม     5,000 5,000 

6 

7.6 พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

พ.ค.64     

- ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมประชุม (15 คน x 
150 บาท  x 2 มื้อ)  เป็นเงิน 

  4500  4500 

- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม (15 คน x 50 
บาท x 4 มื้อ)  เป็นเงิน 

  3000  3000 

- ค่าอาหารเย็นผู้ร่วมประชุม (15 คน x 300 
บาท) เป็นเงิน 

  4500  4500 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม (15 คน x 80 
บาท)  เป็นเงิน 

  1200  1200 

- ค่านำมันรถตู้ ศธจ. มค.    2000  2000 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถตู้ 2 วันๆละ 240 บาท  
  เป็นเงิน 

  480  480 

- ค่าจ้างเหมารถตู้จำนวน 1 คัน เวลา 2 วันๆละ 
1800 พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5600 บาท   
เป็นเงิน 

   5600 5600 

- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล 
จำนวน 1 คัน ระยะทางไป กลับ 868 กม.ๆละ 
4 บาท  เป็นเงิน  2744 บาท 

  
 

2744 
 

 
 
 

2744 

- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม      1,000 1,000 
- ค่าห้องพัก 1 คืน จำนวน 9 ห้องๆละ 1200 
บาท   

  10800  10800 

7 

7.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
Supervisor Teams 

     

- ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมประชุม (25 คน x150 
บาท) เป็นเงิน 

  3750  3750 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม (25 คน x 50 
บาท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 

  2500  2500 

  - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม      2000 2000 

8 
   7.8 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร่วมกัน
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

พ.ค.-ก.ย.64     

9 

7.9 นิเทศ ตดิตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ โดย Supervisor Teams และคัดเลือก 
Best practice ด้านการบริหารจัดการ /ด้านการ
จัดการเรียนรู้ / ด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระดับจังหวัด  

มิ.ย.-ก.ค.64     

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 50 
โรง แบ่งออกเป็น 5 สายๆละ 10 โรง นิเทศวัน
ละ 2 โรง ผู้นิเทศ จำนวน 5 คน/สาย (สายนิเทศ
สายที่ 1-5  สายละ 5 คน นิเทศสายละ 5 วัน 
เป็นเงิน(5 คนx5 วัน x 240 บาท x5 สาย) เป็น
เงิน 

มิ.ย.64  30000  30000 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสายละ 1,000 บาท / วัน 
จำนวน 5 วัน ทั้งหมด 5 สาย (1,000 บาท x5 
วันx 5 สาย เป็นเงิน 

มิ.ย.64  25000  25000 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงประเมิน Best Practice โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 50 โรง แบ่งออกเป็น 5 สายๆละ  
10 โรง ประเมินสายละ 5 วันๆละ 2 โรง ผู้
ประเมิน จำนวน 5 คน/สาย  

ก.ค.64     

(สายประเมินสายที่ 1-5  ประเมินสายละ 5 วัน  
เป็นเงิน (5 วันx5 คน x 240 บาท x5 สาย)  

  30000  30000 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสายละ 1,000 บาท / วัน 
จำนวน 5 วัน ทั้งหมด 5 สาย (1,000บาท x 5 
วันx 5 สาย) เป็นเงิน                 

ก.ค.64  25000  25000 

- ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมือนิเทศและเครื่องมือ
ประเมิน  

ก.ค.64   4000 4000 

10 
7.10 ประกาศผลการคัดเลือก / รายงานผล 
การคัดเลือกนวัตกรรมให้สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค   

ก.ค.64     
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
- ค่ารางวัลสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน  
Best Practice  (ผ่านการประเมินคะแนนสูงสุด
อันดับที่ 1  จำนวน 4000 บาท  อันดับ 2  
จำนวน 3000 บาท  อันดับ 3 จำนวน  2000 
บาท  (รวม  90000 บาท)  

ก.ค.64  9000  9000 

- ค่าจัดทำโล่รางวัล 3 ชิ้นๆละ 1500  บาท   
  รวม 4500 บาท 

ส.ค.64   4500 4500 

- ค่ากระดาษจัดทำเกียรติบัตร      3000 3000 

11 

7.11 จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน
โครงการ นำเสนอ Best practice แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียน นวัตกรรม การบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล  ระดับจังหวัด 

ส.ค.64     

- ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมประชุม (120 คน x 
150 บาท)  เป็นเงิน 

  18000  18000 

- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม (120 คน x50 
บาทx2 มื้อ)  เป็นเงิน 

  12000  12000 

- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม      2000 2000 

12 

7.12 จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ 
ระดับภาค 

กพ-กย     

- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม (5 คน x 80 
บาท)  เป็นเงิน 

  400  400 

- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะผู้เข้าร่วม
ประชุมเหมาจ่าย (รถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน x 80 
ก.ม. x 4 บาท)  เป็นเงิน 

  1600  1600 

13 

7.13 จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน
โครงการนำเสนอ Best practice แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับภาค 

ก.ค.-ส.ค.64 ส.ค.64    

- ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมประชุม (25 คน x 
150 บาท  x 1 มื้อ)  เป็นเงิน 

  3750  3750 

- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม (25 คน x 50 
บาท x 2 มื้อ)  เป็นเงิน 

  2500  2500 

- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล   6400  6400 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
จำนวน10 คัน ระยะทางไป กลับ 160 ก.ม.ๆละ 
4 บาท  เป็นเงิน  16000 บาท 
- ค่าห้องพัก 1 คืน จำนวน 5 ห้องๆละ 1200 
บาท  เป็นเงิน 

  6000  6000 

14 

7.14 จัดประชุมสรุปผลการสงัเคราะห์ วิจัย 
นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  
การนิเทศติดตามและ ประเมินผล ของ
สถานศึกษาในจังหวัด    

กย-สค     

- ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมประชุม (15 คน x 
150 บาท) เป็นเงิน 

  2250  2250 

- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม (15 คน x 50 
บาท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 

  1500  1500 

- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม     1000  1000 

15 

7.15 จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการและเอกสารเผยแพร่  จำนวน 10 เล่มๆ
ละ 250 บาท  เป็นเงิน (250x10 เล่ม)  เป็น
เงิน               

ส.ค.64   2500 2500 

- กระดาษ เอ4 จำนวน 3 กล่อง    2000 2000 

16 

7.16 สรุปรายงานผล และเผยแพร่นวัตกรรม 
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
สื่อออนไลน์บทความ,วารสาร,หนังสือราชการ
ฯลฯค่าจัดทำสื่อเพ่ือเผยแพร่ทางออนไลน์   

ส.ค.-ก.ย.64   

 
 
 
 

5776 

 
 
 
 

5776 
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ   40376 284000 

รวมทั้งสิ้น  243624 40376 284000 

11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

284,000 บาท (สองแสน
แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

- - 142,824 141,176 
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แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม        

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง 

                 สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
จึงเป็นปัญหาในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่กำหนด  

การบริหารความเสี่ยง  
    ใช้กลไกบริหารจัดการของ กศจ. 
 

14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
           1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและมีการวิจัย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด      
           2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรม 
การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
           3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตามและประเมินผล   
           4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการขยายผล  เผยแพร่ 
นวัตกรรมการการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล   
           5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด   
           6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
จังหวัด   
           7. ผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านการเรียนรู้  ทักษะอาชีพ  และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 
21 เพ่ิมข้ึน 
 
     
  ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นางพุทธารัตน์  ทะสา,นางนิลรัตน์  โคตะ,นางสาวพิกุล  ทองทิพย์, 

                นางสาวจันทราพร  คำหา. 
                ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   0933285585        โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  0933285585   e-mail : putthara99@gmail.com 



 
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    ๒.๑ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร   
               ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประจำปี ๒๕๖4 
     ๒.๒ ผูร้ับผิดชอบโครงการ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี นายรัฐกร ลงคำ นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ    
                             และนางรพีพรรณ ปางทอง 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้         
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่ 
              จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
              มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
         ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
         การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 
         ชีวิตดีขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

         ชื่อองค์ประกอบ : V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้     
   ชื่อปัจจัย : F00504 เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
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3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน 
               ไทยทุกช่วงวัย) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ..ข้อ 7 การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21......) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            
4. หลักการและเหตุผล  
 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติคุณธรรม 
ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความถนัด
และความสามารถของแต่ละบุคคล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส ำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับ
ปัจจุบัน 3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ โดย
คนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา  ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษา ที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร 
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นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพ ตามความถนัดของตนเอง กระทรวงศึกษาธิการได้
ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ กำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการ
สอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) มีนโยบายในการเพ่ิม สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ โดยกำหนดเป้าหมายปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ให้ได้ 50 ต่อ 50 ทั้งนี้จำเป็นต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และการพัฒนาครู เพื่อทำให้
การเรียนการสอนในสายอาชีพมีคุณภาพสูงขึ้น 

 จากการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ พบว่าคุณภาพด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะร้อยละ ๖๒.๓๐ ซึ่งต่ำกว่าปี 
๒๕๖๑ ที่มีผลการประเมินร้อยละ ๖๓.๐๐ และมีรายงานผลสัดส่วนการเข้าเรียนอาชีวศึกษา ต่อสามัญ 
ระดับประเทศ พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สัดส่วนผู้เรียน ๒๗.๒๐ ต่อ ๗๒.๘๐ และปีการศึกษา 2562 สัดส่วน
ผู้เรียน 35.62 ต่อ 64.38 ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ดังนั้นการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย 
พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จำเป็น มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง กับความสามารถและความถนัดของผู้เรียน
แต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ื อให้ผู้ เรียนสามารถนาความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีงานทำ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความ
เชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการ
มีงานทำ เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้ตามความถนัดและความสนใจ  
 

5. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดและภูมิภาค  
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6. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     6.1 เชิงปริมาณ   
  จำนวนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการ ศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับจังหวัด  
(1 หลักสูตร) 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ๑) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษา จำนวน ๖ สถานศึกษา  

๒) ภาคีเครือข่ายการศึกษาของพ้ืนที่ 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน 
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๔ 

9. สถานที่ดำเนินการ   
 จังหวัดมหาสารคาม  

10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  งบประมาณท่ีได้รับ ๖๐,๐๐๐ บาท 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด กุมภาพันธ์ - - - - 
2 ประชุมคณะทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ กุมภาพันธ์ - - - - 
 - จับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร มีนาคม - - - - 
3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
๓๐ คนx๓๒๐บาท 

เมษายน 
- 

พฤษภาคม 
 ๙,๖๐๐ ๒,๐๐๐ ๑๑,๖๐๐ 

 
๔ 

นำหลักสูตรสู่สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ 
สนับสนุนสถานศึกษาร่วมพัฒนาหลักสูตร 
๔ สถานศึกษาX๓,๐๐๐ บาท=๑๒,๐๐๐บาท 
๒ สถานศึกษาx๖,๐๐๐บาท =๑๒,๐๐๐บาท 

พฤษภาคม 
- 

กรกฎาคม 
- ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ 

๕ 
นิเทศ กำกับ ติดตามผล 
นิเทศออนไลน์ 

มิถุนายน 
กรกฎาคม 

- - - - 

๖ 
ประชุมสรุปผลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จำนวน ๒ ครั้ง 

มิถุนายน-
สิงหาคม 

 ๘,๑๓๖  ๘,๑๓๖ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ครั้งที่ ๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑ วัน    
           = ๙๖๐ บาท                    
ค่าพาหนะไปขอนแก่น ๑๖๐ กม. X ๔ บาท = ๖๔๐ 
ครั้งที่ ๒ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒ คน x ๒๔๐ บาท x ๑ วัน    
           = ๔๘๐ บาท  
           ค่าพาหนะไปกทม.  = ๖,๐๕๖บาท 

๗ 
ประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑ ครั้ง 
๑๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๒ วัน 

กรกฎาคม  ๖,๒๔๐  ๖,๒๔๐ 

๘ 
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  
๑๕ คน x ๑๙๐ บาท x ๒ วัน 

สิงหาคม  ๕,๗๐๐ ๒,๒๒๔ ๗,๙๒๔ 

๙ 

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เกียรติบัตร พร้อมกรอบ (๘ แผ่น) เกียรติบัตร ไม่มี
กรอบ (๑๐๐ แผ่น) 
เกียรติบัตรพร้อมกรอบ ๘ แผ่น x ๒๐๐ บาท  
                  = ๑,๖๐๐ บาท 
เกียรติบัตร ไม่มีกรอบ จำนวน ๑๐๐ แผ่น 
                  =๕๐๐ บาท 

สิงหาคม   ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ - ๕๓,๖๗๖ ๖,๓๒๔ ๖๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๕๓,๖๗๖ ๖,๓๒๔ ๖๐,๐๐๐ 

 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๖๐,๐๐๐ - - ๔๓,๗๓๖ ๑๖,๒๖๔ 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม      
 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง 
1.การดำเนินงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามกำหนดการและงบประมาณที่ตั้งไว้ 
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การบริหารความเสี่ยง  
1. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 

  
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1) ได้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous and 
Linking Curriculum : CLC) 

2) ผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทในพื้นที่ 

3) มีผลงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยจากการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC)ระดับจังหวัด  

ผู้ประสาน   ๑. ชื่อ-สกุล  นายรัฐกร  ลงคำ 
                ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์                             โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๑๗๒๙๕๘๒๐  e-mail : .......................................................  
                ๒. ชื่อ-สกุล  นางสาวนิตยา  ฮะยงยุทธ 
                ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   0876412257       โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................................  e-mail : minipooh255@gmail.com      
                ๓. ชื่อ-สกุล  นางรพีพรรณ  ปางทอง 
                ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   ๐๖๑๐๓๐๐๘๖๓      โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................................  e-mail : ....................................................... 
 



 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
    ประจำปี ๒๕๖4 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้         
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่ 
               จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
               มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
         ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
         การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 
         ชีวิตดีขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

         ชื่อองค์ประกอบ : V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้     
   ชื่อปัจจัย : F00504 เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ใน
ชาติ) 

3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน 
               ไทยทุกช่วงวัย) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ..ข้อ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของ 
               เศรษฐกิจโลก......) 
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3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
     3.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
     
4. หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างความสามารถในการพัฒนางานอย่าง
ยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นกับองค์กร วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา คือ การเปิดโอกาสให้แต่ละคนใช้ศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ควา มรู้และทักษะ 
ความสามารถ ให้ทุกคนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมท่ีสงบสันติ 
 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีความมุ่งหมายให้ข้าราชการในสังกัดอันเป็นกลไกสำคัญของ
ภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์
รวมของประเทศ จึงเห็นว่าบุคลากรเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรจะเป็นส่วน
หนึ่งที่จะทำให้ผลการปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมายของงานได้เป็นอย่างดี และผลการดำเนินก็จะมีประสิทธิผลเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนสืบไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้มาปรับพร้อมทั้งพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
 5.2  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
 5.3  เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     6.1 เชิงปริมาณ   
  1.บุคลากรของ สนง.ศธจ.มค ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน  53 คน 
 2.บุคลากรของ สนง.ศธจ.มค ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการภาครัฐ จำนวน  53 คน 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 1.ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามหลักสูตร 
 2.ร้อยละ  100 ของบุคลากรที่ได้รับการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรของ สนง.ศธจ.มค จำนวน  53 คน 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน  1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2564 
 
9. สถานที่ดำเนินการ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
จัดทำแผนการดำเนินงาน มกราคม 

64 
    

2 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ กพ.-กย.

64 
    

3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ2/
ประชุมสัมพันธ์โครงการ 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 56x35x2=3,710-. 
-อาหารกลางวัน           53x120x1=6,360-. 
-ค่าป้าย                                   =1,000-. 
-ค่าเอกสาร                               =   210 -. 

มีค.-กย.
64 

- 11,280 - - 

4 

จัดอบรม 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 53x35x4=  7,420-. 
-ค่าอาหาร                   53x300x4= 63,600-. 
-ค่าอาหาร                    53x350x2=37,100-. 
-ค่าท่ีพัก                    28x1,200x1=33,600-. 
-ค่าเช่าเหมารถ            15,000x2x1=30,000-. 

มีค.-กย. 
64 

- 171,720 - - 

5 สรุป ประเมินและรายงานผล 
กย.-พย.

64 
    

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     
รวมทั้งสิ้น  183,000   

 
11. งบประมาณ 
  
 

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

1) งบโครงการที่ได้รับ 45,400 บาท 
2) งบอื่นๆ 171,720 บาท 
    รวมทั้งสิ้น 183,000  บาท 

- - 11,280 171,720 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากอาจมีปัญหาในการสื่อสาร 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

การบริหารความเสี่ยง  
1. การบริหารความเสี่ยง มีการประชุมและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดำเนินการ    
 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 
  ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังหัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีความพึง
พอใจ 
 
   
  

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นางสาวสุมาลี  มุระดา 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์                                                       โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่   0917416095                     e-mail : ....................................................... 
 



 
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖4 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

         ชื่อองค์ประกอบ : V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น     
   ชื่อปัจจัย : F0410 สวัสดิภาพร่างกายและจิตใจ 

 

 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V05 กลไกลบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัย 
    เรียน/วัยรุ่น       
   ชื่อปัจจัย : F0501 นโยบายและแผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง  
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
   3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  
          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
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3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกช่วงวัย) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ..........................................................) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยรัฐบาลกำหนดให้ วัน เสาร์ที่  ๒  ของเดือนมกราคมของทุกปี  เป็นวัน เด็กแห่ งชาติ  โดยให้  
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งต้องได้รับการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย มีสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจที่ดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเติบโตเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สืบไป    
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  และ
ภาคเอกชนของจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรจัดทำโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 
๒๕๖๔    
 

5. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก  และ
เยาวชน 
  ๓. เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     6.1 เชิงปริมาณ   
  ๑. ผู้เข้าร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน  
 ๒. หน่วยงาน สว่นราชการ ภาครัฐและเอกชน มากกว่า ๗๐ แห่งในจังหวัดมหาสารคาม 
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     6.2 เชิงคุณภาพ 
 ๑. เด็กและเยาวชนไทยมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 ๒. ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน 
 ๓. หน่วยงาน สว่นราชการ ภาครัฐและเอกชน มากกว่า ๗๐ แห่งในจังหวัดมหาสารคามให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม ฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 
 
9. สถานที่ดำเนินการ  ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ตำตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
จัดทำโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๔   

วันที่ ๑๕ 
ธ.ค. ๖๓ 

   0 

2 

ประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี  ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑ 

    11,325 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ( 105 คน × 1 มื้อ × 
35 บาท × 1 ครั้ง ) 

  3,675   

- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม            
(105 คน × 5 บาท × 1 ครัง้ ) 

   1,050  

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานการจัด
งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ 

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ( 60 คน × 1 มื้อ × 
35 บาท × 1 ครั้ง ) 

  @/72,100  เท2 

- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม  ( 60 คน × 
5 บาท × 1 ครั้ง ) 

    300 

ประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี  ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๒ 

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     3,675   
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (105 คน × 
1 ครั้ง ) 

   525  
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3 แจ้งความประสงค์การจัดกิจกรรมพร้อมทั้ง รับการ

สนับสนุนงบประมาณ ของรางวัล และขนม      
    500 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับรับ
สิ่งของบริจาคฯ ( 1 คัน × 500 บาท ) 

  500--   

4 

จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม 
ประจำปี  ๒๕๖๔ 

วันเสาร์ที่ 
9 มค 64 

   25,500 

- ค่าอาหารกลางวัน  ( 300 คน × 1 มื้อ × 50 บาท 
× 1 ครั้ง ) 

  1515,000   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ( 300 คน × 1 มื้อ × 
35 บาท × 1 ครั้ง )  

  1510,500   
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดงานฉลองวัน
เด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม  ปี ๒๕๖๔ 

11 มค 
64 

   2,675 

- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานผลการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ปี 2564  ( 10 เลม่ × 100 บาท ) 

   1,00010  

- ค่าวัสดุ     1,675167  
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     

รวมทั้งสิ้น    40,000 
 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 40,000 0 0 0 

แหล่งงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง 
1. งบประมาณท่ีได้รับยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการฯ 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ไม่เป็นไปตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
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การบริหารความเสี่ยง  
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรในชุมชน ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กในพ้ืนที่ในรูปแบบต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่น งบประมาณ ของขวัญ ซุ้มอาหาร ทุนการศึกษา 
จัดฐานกิจกรรม เป็นต้น 

2. ประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู้ปกครอง ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
และมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม       
สื่อสังคมออนไลน์  เป็นต้น 

14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมงานฉลองวันเด็กฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดงานฉลองวันเด็ก 
แห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ 
  ๒. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงาน ส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดมหาสารคามให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ 
 
 

 

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  : นางชลดา  พิมพิบาล 
                ตำแหน่ง : นักวชิาการศึกษาชำนาญการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์ : 043 723 608       โทรสาร : 043 723 618        
                โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0762 5835   e-mail : cholladatik@hotmail.com 
 



โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการ ศธ จิตอาสา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
      สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม 
      มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
               ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V06 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ชื่อปัจจัย : F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 

 

   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
    3.6 นโยบายรัฐบาล 

 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบขุ้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน 
               ไทยทุกช่วงวัย) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21..) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยในวันที่  5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรม                
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับได้มีพระ ราชโองการโปรดเกล้า                   
โปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือเป็นการร่วมน้อม 
รำลึกถึงพระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
ค่านิยมที่ถูกต้อง เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยได้น้อมนำพระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ใจความว่า “การบำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือ ผู้อ่ืนนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่แบ่งปัน
ในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เรา
สามารถรักษาความเป็นอิสระและความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป" ไปส่งเสริมและสนับสนุน        
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง มีทักษะ 
ชีวิต มีลักษณะนิสัยเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ำใจ  มีเมตตา มีความเป็นผู้นำ                   
ผู้ตามที่ดี มีความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง รู้จักการเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้คุณค่า       
ในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งรู้จักการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ด้ านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                   
และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ   และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่  ๑                 
การ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ 
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ตระหนักและ
เห็นความสำคัญ ในการส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จึงได้กำหนดจัดโครงการ ศธ.  จิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์ ขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล       
อดุลยเดชมหาราช   
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 2. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชา
ทหารและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม และเป็นการ ขัดเกลาทางด้าน
จิตใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     6.1 เชิงปริมาณ   
  ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
 ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 85 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหารและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน ธันวาคม 2563.. 
 

9. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ศาลหลักเมืองมหาสารคาม สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองมหาสารคาม และวัดธัญญาวาส อำเภอเมือมหาสารคาม. 
 

10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1 ประชุมวางแผนและประสานการดำเนินงานกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
พ.ย. 63     

2 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน พ.ย. 63     
3 กิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”  

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนรี ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการดำเนินงาน 
จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท/คน รวม  ๔๐๐ 
คน เป็นเงิน 

ธ.ค. 63  
 

10,000  

 
10,000 

สรุปรายงานผลการจดักิจกรรม ธ.ค. 63     

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     
รวมท้ังสิ้น   10,000 10,000 
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11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 10,000 - - - 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 สถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID – 19) ส่งผลต่อรูปแบบในการจัด
กิจกรรม 
 การบริหารความเสี่ยง  
 ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 
(COVID – 19) ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เข้าร่วมกิจกรรม ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ      พระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
 2. ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดีมีความเสียสละ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม   
  

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง 
                ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1869 4888  e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



 
โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ  
                       ประจำปี 2564  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
      สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม 
      มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
              ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V06 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ชื่อปัจจัย : F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
     3.6 นโยบายรัฐบาล 

 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย) 

 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ .ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21..) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที ่พระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง
สามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวัง   สิ่งตอบแทนให้มี
ความรักความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์และ
ประชาชน  โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เป็นเครื่องมือประสาน
ความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า 
ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราช
ปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด” 
    กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง            
รักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วไปและมีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี  
โดยการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื ่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ ่งตอบแทน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงได้จัดทำโครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่
พระราชทานฯ ประจำปี 2564 ขึ้น 
 
 5. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี
ทางการยุวกาชาด 
  2. เพื ่อส ่งเสร ิมให ้ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องทั ้งภาคร ัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรม ยุวกาชาดของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  3. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนเกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมยุว
กาดชาด 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     6.1 เชิงปริมาณ   
  ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในระดับจังหวัด จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท
บุคคล และประเภทหน่วยงาน 
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    6.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการยุวกาชาด ให้ความสำคัญและใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุนใน
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ โรงเรียน ต่างๆ สังกัดเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
       เขต ๑,๒,๓ และสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต ๒๖   
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 
 
9. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียน ต่างๆ สังกัดเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
     เขต ๑,๒,๓ และสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต ๒๖   

10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรมหลกั ระยะเวลา งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1 แจ้ง และ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ม.ค.64     
2 จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ ก.พ.64     
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.64     
4 ประชุมพิจารณาการคัดเลือก พ.ค.64     

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการและ
คณะทำงาน 10 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 

  700  700 

2) คา่อาหารว่างคณะกรรมการและคณะทำงาน 10 คน 
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 

  1,000  1,000 

4) ค่าวัสดุ เอกสาร    300 300 
5 ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มิ.ย.64     

6 สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน มิ.ย 64     
7 สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน มิ.ย.64     

 ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ      

รวมท้ังสิ้น     2,000 

 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

2,000    2,000 
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แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง  
  1. รูปแบบการเอกสารจัดทำส่งผลงาน 
  2.เอกสารในการรับการประเมินยังไม่ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มกำหนด 
 การบริหารความเสี่ยง   
  1.ชี้แจงแนวทางรูปแบบเอกสารรับการประเมิน 
  2.ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด 
 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการยุวกาชาด ให้ความสำคัญและใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุนใน
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นางสาวณภัคริดา ไสวงาม 
                ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 2383 7272  e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



 
โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
      สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม 
      มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
                 ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V06 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ชื่อปัจจัย : F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
    3.6 นโยบายรัฐบาล 

 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย) 

 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21..) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ดำเนินโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการ วิธีการแนวทางการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันตลอดจนเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา 
และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา สำหรับใช้ในการปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการระดับภูมิภาค ซึ่งมีภารกิจ
หลักในการส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษาโดยผ่านกระบวนการยุว
กาชาด และดำเนินการประสานเกี่ยวกับกิจการยุวกาชาด จึงได้จัดนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ขึ้น 
 
 5. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติ การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในโรงเรียนให้เข้าใจถูกต้องเป็น แนวเดียวกัน 
๒.  เพ่ือศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในโรงเรียน 
 

6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 6.1 เชิงปริมาณ   

   ผู้เข้ารับการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด จากโรงเรียน ต่างๆ สังกัดเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑,๒,๓ และสังกัดเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยม เขต ๒๖  จำนวน   
๑๕ โรงเรียน 
 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  ๑) ผู้รับการนิเทศได้แนวปฏิบัติ การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในโรงเรียนให้ถูกต้องเป็นแนว 
เดียวกัน 
                ๒) ข้อมูล จากการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในโรงเรียน นำไปใช้ในการจัดทำสารสนเทศในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 ๓)  ผู้รับการนิเทศมีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในโรงเรียน  ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง  
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7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ครูผู้สอน  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ยุวกาชาด จากโรงเรียน ต่างๆ สังกัดเอกชน สำ นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,2,3 และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
จำนวน 15 โรงเรียน   
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 
 

9. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 
 

10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1 แจ้ง และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาได้ทราบในการนเิทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

ม.ค. 64     

2 แต่งตั้งคณะทำงาน      ก.ค.64     
3 ประชุมวางแผนและประสานการ

ดำเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก.ค.64     

4 ปฏิบัติการนิเทศตามกำหนด   ก.ค. -ส.ค.
64 

    

 1) ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ และ
พนักงานขับรถ รวม  11  คนๆ ละ ๑๒๐ 
บาท/วัน จำนวน ๓ วัน 

 3,960   3,960 

 2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   840  840 

 3) ค่าวัสดุ เอกสาร ในการนิเทศ      

5 สรุปผลและรายงานผลการนิเทศกิจกรรม
ยุวกาชาดในโรงเรียน (ภาพรวม)  

ก.ค.-ส.ค.
64 

    

 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ
คณะกรรมการ รวม ๑๐ คน ๆ ละ ๔๒๐ 
บาท/วัน จำนวน ๑ วัน 

 4,200   4,200 

6 สรุปและรายงานผลฯ      

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     
รวมทั้งสิ้น 8,160 840  9,000 
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11. งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

9,000   9,000  

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 สถานศึกษาขาดความพร้อม ในการจัดกิจกรรม 

 
 การบริหารความเสี่ยง  
 จัดกิจกรรมนิเทศ เพ่ือสร้างความพร้อมให้สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนให้ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน 
 2. ได้ข้อมูล จากการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียน นำไปใช้ในการจัดทำสารสนเทศในการ  
พัฒนาการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้รับการนิเทศมีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในโรงเรียน และปฏิบัติได้  
อย่างถูกต้อง 
 

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นางสาวณภัคริดา ไสวงาม 
                ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 2383 7272  e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ  โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปี  

ยุวกาชาดไทย)   
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
      สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม 
      มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
                 ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V06 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ชื่อปัจจัย : F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 

 

   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 

   3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21..) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      
4. หลักการและเหตุผล  

ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เมื่อ ค.ศ.
1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับเด็กเพ่ือ
ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าชาติ ศาสนา
ใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบ
การศึกษา ซึ่งสภากาชาดไทยได้ฝากกิจการยุวกาชาดไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกิจการอัน
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจการยุวกาชาดอยู่ในความ
ดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-
25 ปี ที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 7- 18 ปี ที่เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีการประสาน
การดำเนินงานร่วมกัน 
           กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7-25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น กิจการ  
ยุวกาชาดได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลายด้าน เช่น หลักสูตรการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ไทย เพ่ือเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้
จัดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  (๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย) ขึ้น 
  
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
 2. เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -19)  ได้ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม ทำเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน 
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งข้ึน 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     6.1 เชิงปริมาณ   
  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๓๐ คน  
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น        
ในประเทศไทย ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น และทำให้
ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่  จำนวน ๑๓๐ คน 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม – เมษายน  ๒๕๖๔  
 
9. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนวัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   
 
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ และประชุมชี้แจง      
1.1แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ,ประชุมชี้แจง, กำหนดวัน 
เวลาและสถานที่จัดกิจกรรม 

พ.ย 63     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
- ค่าอาหารกลางวัน      
- ค่าวัสดุและอ่ืน ๆ(ป้ายไวนิล)    900  

2 

กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปี ยุว
กาชาดไทย) 

     

2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค ภัยอันตรายของ เชื้อโรค รู้ป้องกัน และ 
ได้ทำเจลล้างมือ 

ธ.ค.63 -
เม.ย 64 

    

- ค่าตอบแทนวิทยากร (๑ คน *๔ ชม.*600 บาท)  2,400    
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๓๐ คน*๒ มื้อ*๓๕ 

บาท) 
  9,100   

- ค่าอาหารกลางวัน (๑๓0 คน*๑ มื้อ*๑๒๐ บาท)  15,600    
- ค่าสถานที่   2,000   

3 กิจกรรมประเมินผล  โครงการฯ สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง เม.ย.64     
3.1 ร่วมกิจกรรม ๑๓๐ คน  ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญ  ที่
เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย มีความรู้เรื่อง
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ภัยอันตรายของ เชื้อ
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
โรค รู้ป้องกัน และ ได้ทำเจลล้างมือ และนำไปแจกจ่ายให้
ประชาชน ในชุมชน              

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     
รวมทั้งสิ้น 18,000 11,100 900 30,000 

 
11. งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000  30,000   
 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง  

  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจเดินทางมาถึงสถานที่ที่จัดกิจกรรมพิธีเปิดไม่ทันตามเวลา 

การบริหารความเสี่ยง 
  โทรศัพท์ประสานผู้รับผิดชอบเพ่ือกำชับให้มาตรงตามเวลาที่นัดหมาย 

 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด          
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติด
เช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ได ้ทำความสะอาดสถานที ่ส ่วนรวม ทำเจลล้างมือ เพื ่อแจกจ่าย                  
ให้ประชาชนในชุมชน รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    
 ๓. ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
 
   
  
 ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  ....นางสาวณภัคริดา  ไสวงาม............................................................................... 

                ตำแหน่ง  ..เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.......... สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   ....043-723620...............        โทรสาร  ... 043-723620........................ 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ....062-3837272.............  e-mail : 
....................................................... 
 



โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖4  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
      สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม 
      มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
                 ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V06 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ชื่อปัจจัย : F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
   3.6 นโยบายรัฐบาล 

 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย) 

 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ .ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21..) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง
สามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวัง   สิ่งตอบแทนให้มี
ความรักความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์และ
ประชาชน  โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เป็นเครื่องมือประสาน
ความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า 
ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราช
ปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด” 
    กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง            
รักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วไปและมีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี  
โดยการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื ่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ ่งตอบแทน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงได้จัดทำโครงการยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖4 ขึ้น 
 
 5. วัตถุประสงค ์
   ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานยุวกาชาด หลักสูตรและ
แผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด พิธีการต่าง ๆ การส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด และการพัฒนาบุคลากรด้านยุวกาชาด 
 ๒.  เพ่ือคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหมู่ยุวกาชาดที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดได้
ดีเด่นจนเป็นแบบอย่างทั้งประเภทสถานศึกษาและประเภทบุคคล 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      6.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน รวมจำนวน   99  แหง่ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

6.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               ผู ้บังคับบัญชายุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานยุวกาชาด หลักสูตรและ

แผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด พิธีการต่าง ๆ การส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด และการพัฒนาบุคลากรด้านยุวกาชาด 
สถานศึกษา  ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
หมู่ยุวกาชาดดีเด่น ระดับจังหวัด 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน รวมจำนวน   99  แห่ง 
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8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖4 
 
9. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
10. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

1 จัดทำโครงการฯ 
๑.๑ จดัทำและขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ ประชาสมัพันธ์โครงการฯ 

พฤษภาคม 
2564 

    

2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กันยายน 
2564 

    

3 ประชุมพิจารณาคดัเลือก 
    ๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 
120 บาท/คน จำนวน 10 คน (10 คน X 
๑๒๐ บาท X ๑ วัน) 

กันยายน 
2564 

  
1,200 

  
1,200 

   ๓.๒ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่  
จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท/คน จำนวน 
10 คน (10 คน x 2๕ บาท X 2 มื้อ) 

  500  500 

   ๓.๓ ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือก
จำนวน 3 คนๆละ 400 บาท 

 1,200   1,200 

    3.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ
คณะกรรมการ จำนวน 3 คน 

 2,100   2,100 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     
รวมท้ังสิ้น 3,300 1,700  5,000 

 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

5,000    5,000 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
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13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  เนื่องจากสถานศึกษา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-
19) จึงอาจเตรียมเอกสารส่งเข้ารับการคัดเลือก ไม่ทัน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในทุกช่องทาง 
  
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานยุวกาชาด หลักสูตรและแผนการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด พิธีการต่าง ๆ มีการส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด และมีการส่งผู้บังคับบัญชายุวกาชาเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 ๒. หมู่ยุวกาชาดได้รับคัดเลือกต้นแบบ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 
 

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นางสาวณภัคริดา ไสวงาม 
                ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 2383 7272  e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



 
โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
      สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม 
      มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
                 ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V06 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ชื่อปัจจัย : F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
    3.6 นโยบายรัฐบาล 

 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย) 

 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21..) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา เพราะ
เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย  กฎเกณฑ์  เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตนำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์
แก่สังคม  และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมเป็นไป
ตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเยาวชนของชาติ ทั้งทางกาย  สติปัญญา  
จิตใจ และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ  ตามหลักการกาชาด  และการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนยังเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ทั่วโลก
ยอมรับ  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวผู้สอนจะต้องมีความรู้ค วามเข้าใจในกระบวนการอย่าง
ถูกต้องชัดเจน  จึงจะสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด  
มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา
ความรู้ที่ต้องสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ ที่ปฏิบัติของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือให้กิจกรรม 
ยุวกาชาดในจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ขึ้น 
 
 5. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ยุวกาชาด ให้มากยิ่งขึ้น 
 2.  เพ่ือให้ครูผู้สอนและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดนำหลักการ วิธีการแนวปฏิบัติของยุวกาชาด นำไปสู่   
การปฏิบัติในโรงเรียนได้ย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือพัฒนานักเรียนยุวกาชาด  ให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะตามหลักการกาชาด 
และยุวกาชาด  มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     6.1 เชิงปริมาณ   
  1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดมหาสารคาม 
 2. ครูผู้สอน  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ยุวกาชาด ได้รับการพัฒนาตนเองและมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ   
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนได้  จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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     6.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูผู้สอนและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ยุวกาชาด มาก
ยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. ครูผู้สอนและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดนำหลักการ วิธีการแนวปฏิบัติของยุวกาชาด ไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3. นักเรียนยุวกาชาด เป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะตามหลักการกาชาด และยุวกาชาด  มี
สุขภาพและสมรรถภาพที่ดี  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ครูผู้สอน  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ยุวกาชาด ได้รับการพัฒนาตนเองและมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนได้  จำนวน 60   คน   
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 
 
9. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

1 เสนอโครงการจัดฝึกอบรมต่อศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคามและขอสนับสนุน
งบประมาณ จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน สำนักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ 

พ.ย.63     

2 สำรวจจำนวน พร้อมส่งใบสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรม  ที ่กลุ ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ม ห า ส า ร ค า ม  อ ำ เ ภ อ เ ม ื อ ง  จ ั ง ห วั ด
มหาสารคาม  ตั ้งแต่บัดนี ้จนถึงวันที ่ 30 
พฤศจิกายน 2563   

พ.ย. 63     

3 ขออนุมัติเลขรุ่น และการสนับสนนุ
งบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน   

ธ.ค. 63     

4 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ เชิญ
ผู้อำนวยการฝึกอบรม และคณะวทิยากร 
ประชุมเตรียมงาน  ประสานงานสำนักการ
ลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   

ธ.ค.63     
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

5 จัดเตรียมสถานท่ีฝึกอบรม ณ โรงเรียนหลัก
เมืองมหาสารคาม 

ม.ค.63     

6 ดำเน ินการฝ ึกอบรมตามกำหนดเวลา
หลักสูตร  ระหว่างวันที่  5 – 7  กุมภาพันธ์  
2564 

ก.พ.63     

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 
คน ๆ ละ 35 บาท 2มือ จำนวน 6ครั้ง 

  12,600  12,600 

2) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน ๆ ละ 
100 บาท จำนวน 3 ครั้ง 

  18,000  18,000 

3) ค่าตอบแทนวิทยากร 10 คน  จำนวน 3 
วัน 

 7,200   7,200 

4) ค่าบำรุงสถานที ่   2,200  2,200 
7 สรุปประเมินผลการฝึกอบรม มี.ค.63     

8 สรุปผลการดำเนินงาน มี.ค.63     
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     

รวมท้ังสิ้น 16,220 26,910 1,870 45,000 

 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,000  20,000 20,000 5,000 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  เนื่องจากสถานศึกษา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-
19) ส่งผลต่อแผนการจัดกิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ปรับแผนการจัดกิจกรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในทุก
ช่องทาง 
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14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด  
นำไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  นักเรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ที่กำหนด 
 

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นางสาวณภัคริดา ไสวงาม 
                ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 2383 7272  e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการลูกเสือเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
      สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม 
      มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
                 ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V06 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ชื่อปัจจัย : F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 

 

   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
     3.6 นโยบายรัฐบาล 

 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย) 

 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21..) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. หลักการและเหตุผล  
  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน  เพ่ือให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ขบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรม
และพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มี
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตอาสา ซึ่งเป็นไปตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลที่มีส่วนผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรื่อง และมี
ผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานด้านการลูกเสือด้วยความมานะพยายาม มุ่ง พัฒนากิจการลูกเสือสู่เยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี จึงได้จัดทำโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปี ๒564  ขึ้น 
 
 5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี
ทางการลูกเสือ 
  2. เพ่ื อส่ ง เสริม ให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งภ าครัฐและเอกชน ให้ การสนั บ สนุ น กิ จกรรมลู ก เสื อของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  3. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนเกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     6.1 เชิงปริมาณ   
  ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน ประเภทละ 1 คน 
 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ  และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือให้
ความสำคัญและใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ โรงเรียน ต่างๆ สังกัดเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต ๑,๒,๓ และสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต ๒๖   
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8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 
 
9. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียน ต่างๆ สังกัดเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
๑,๒,๓ และสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต ๒๖   

10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรมหลกั ระยะเวลา งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1 แจ้ง และ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ม.ค.64     
2 จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ ก.พ.64     
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.64     
4 ประชุมพิจารณาการคัดเลือก พ.ค.64     

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการและ
คณะทำงาน 16 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 

  1,120  1,120 

2) คา่อาหารว่างคณะกรรมการและคณะทำงาน 16 คน 
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 

  1,600  1,600 

3) ค่าเดินทางของคณะกรรมการคัดเลือก  3,390   3,390 
4) ค่าวัสดุ เอกสาร    500 500 

5 ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มิ.ย.64     
6 สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน มิ.ย 64     
7 สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน มิ.ย.64     

 ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ      
รวมท้ังสิ้น     6,610 

 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

6,610   6,610  

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
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13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง  
  1. รูปแบบการเอกสารจัดทำส่งผลงาน 
  2.เอกสารในการรับการประเมินยังไม่ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มกำหนด 
 การบริหารความเสี่ยง   
  1.ชี้แจงแนวทางรูปแบบเอกสารรับการประเมิน 
  2.ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด 
 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ  และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือให้
ความสำคัญและใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
  
 

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นายณัฏฐพงษ วงษ์เวียน 
                ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานลูกเสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 1924 7604  e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการลูกเสือเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการลูกเสือเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
      สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม 
      มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
                 ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V06 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ชื่อปัจจัย : F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 

 

   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
    3.6 นโยบายรัฐบาล 

 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย) 

 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21..) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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  เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ดำเนินโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการ วิธีการแนวทางการจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันตลอดจนเพ่ือรวบรวมข้อมูล
ปัญหา และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สำหรับใช้ในการปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาแต่ละพ้ืนที่ต่อไป  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการระดับภูมิภาค                
ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษาโดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ และดำเนินการประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ จึงได้จัดนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ขึ้น 
 
 5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติ การจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ในโรงเรียนให้เข้าใจถูกต้องเป็น แนว
เดียวกัน 
  2. เพ่ือศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     6.1 เชิงปริมาณ   
  ผู้เข้ารับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ จากโรงเรียน ต่างๆ สังกัดเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑,๒,๓ และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๒๖  จำนวน  ๑๕ โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้รับการนิเทศได้แนวปฏิบัติ การจัดกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนให้ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน 
 2. ข้อมูล จากการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียน นำไปใช้ในการจัดทำสารสนเทศในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ผู้รับการนิเทศมีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
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7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ โรงเรียน ต่างๆ สังกัดเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
       เขต ๑,๒,๓ และสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต ๒๖  จำนวน  ๑๕ โรงเรียน 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 
 
9. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียน ต่างๆ สังกัดเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
     เขต ๑,๒,๓ และสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต ๒๖  จำนวน  ๑๕ โรงเรียน 
 
10. รายระเอียดกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรมหลกั ระยะเวลา งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

1 แจ้ง และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ทราบในการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา 

ม.ค. 64     

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.64     
3 ประชุมวางแผน และประสานการดำเนินงานกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ก.ค.64     

4 ปฏิบัติการนเิทศการจดักิจกรรมลกูเสือใน
สถานศึกษาตามกำหนด 

ก.ค. -ส.ค.
64 

    

   1)ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนเิทศ รวม  10  
คนๆ ละ ๑๒๐ บาท/วัน จำนวน ๓ วัน   

 3,600   3,600 

   2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง    1,200 1,200 
   3) ค่าวัสดุ เอกสาร ในการนิเทศ     - 

5 สรุปผล การนเิทศ      

    1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ
คณะกรรมการ รวม ๑๐ คน ๆ ละ ๔๒๐ บาท/วัน 
จำนวน ๑ วัน 

 4,200   4,200 

6 สรุปผลการดำเนินงาน และจดัทำรายงาน     - 

 ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ      

รวมท้ังสิ้น     9,000 

 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 
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9,000    9,000 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง  
  1. สถานศึกษาขาดความพร้อม และความชัดเจน ถูกต้องในการจัดกิจกรรม 
 การบริหารความเสี่ยง   

1. จัดกิจกรรมนิเทศเพ่ือสร้างความพร้อมให้สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนให้ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน 
  2. ได้ข้อมูลจากการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน นำไปใช้ในการจัดทำสารสนเทศในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ผู้รับการนิเทศมีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา และปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
 
   
 

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นายณัฏฐพงษ วงษ์เวียน 
                ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานลูกเสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 1924 7604  e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
      สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ด ี
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010102 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม 
      มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
                 ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V06 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ชื่อปัจจัย : F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 

 

   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
    3.6 นโยบายรัฐบาล 

 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย) 

 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21..) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

  เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            
4. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัด
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี เพ่ือสนองพราบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบาย 
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นพลเมืองดี ในเรื่องมีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี รู้จัก
เสียสละ ช่วงเหลือผู้อ่ืน มีทักษะการอยู่ร่วมกัน การเสริมสร้างประสบการชีวิต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ รวม 7 กลุ่ม
การประกวด ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประเภทลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง     กลุ่มที่ 2 ประเภทลูกเสือสามัญ กลุ่มที่ 3 
ประเภทเนตรนารีสามัญ กลุ่มที่ 4 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 5 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 
6 ลูกเสือวิสามัญ กลุ่มที่ 7 เนตรนารีวิสามัญ ระดับจังหวัด และระดับประเทศตามลำดับ 
  ในการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ และส่งกองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ทุกประเภทเข้าร่วมการ
ประกวดฯ ระดับประเทศ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนลูกเสือ เนตรนารีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ 
วินัยในสังคม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ขึ้น 
 
 5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีมีระเบียบ
วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีทักษะการอยู่ร่วมกันสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. เพ่ือให้ผู้บั งคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มี โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์                 
ได้เพ่ิมพูนทักษะ ได้รับการยกย่อง รับเกียรติบัตร รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ และ
สามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  3. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 6.1 เชิงปริมาณ   
   การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 7 กลุ่มการประกวด ได้แก่ 
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   กลุ่มท่ี 1 ประเภทลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง 
   กลุ่มท่ี 2 ประเภทลูกเสือ สามัญ 
   กลุ่มท่ี 3 ประเภทเนตรนารี สามัญ 
   กลุ่มท่ี 4 ประเภทลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ 
   กลุ่มท่ี 5 ประเภทเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
   กลุ่มท่ี 6 ประเภทลูกเสือ วิสามัญ 
   กลุ่มท่ี 7 ประเภทเนตรนารี วิสามัญ 
 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย มีความ
เข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีทักษะการอยู่ร่วมกันสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ โรงเรียน ต่างๆ สังกัดเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
       เขต ๑,๒,๓ และสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต ๒๖   

8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 
 
9. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียน ต่างๆ สังกัดเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
     เขต ๑,๒,๓ และสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต ๒๖   
 
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

1 
แจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานสถานศึกษารับ
สมัครการประกวดระเบียบแถว 

ก.ค.64 
    

2 จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ ก.ค.64 
    

3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.64 
    

4 
  
  
  

ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ และรายละเอียด
การประกวดคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ระเบียบแถว 

ก.ค.64 
    

    1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ตัดสินวันประกวดฯ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 30 
คน  

  
2,100 

 
2,100 

    2) ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการตดัสินประกวด
ฯ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จำนวน 30 คน 

  
3,600 

 
3,600 

    3) ค่าพาหนะคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมชี้แจง
 

6,000 
  

6,000 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
การประกวดระเบียบแถว 

5 
  
  

ประชุมชี้แจงโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ก.ค.-ส.ค.64 
    

    1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ตัดสินวันประกวดฯ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 40 
คน  

  
2,800 

 
2,800 

    2) ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการตดัสินประกวด
ฯ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จำนวน 40 คน 

  
4,800 

 
4,800 

6 
  
  
  

ประกวดระเบยีบแถว,แจ้งผู้สมัคร ส.ค.64 
    

    1) ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการลงกำกับพื้นท่ีสำหรับ
การประกวด 240 บาท/วัน/คน รวม 25 คน 

 
6,000 

  
6,000 

    2) ค่าพาหะนะคณะกรรมการลงพื้นที่ตัดสิน 
 

4,000 
  

4,000 
    3) ค่าวัสด ุ

   
5500 5,500 

7 
  
  
  

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถว ส.ค.64 
    

    1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ตัดสินวันประกวดฯ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 30 
คน  

  
2,100 

 
2,100 

    2) ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการตดัสินประกวด
ฯ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จำนวน 30 คน 

  
3,600 

 
3,600 

    3) ค่าพาหะนะคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ช้ีแจงการประกวดระเบยีบแถว 

 
6,000 

  
6,000 

8 
  

ประกาศผลการประกวดระเบียบแถว ส.ค.64 
    

    1) ค่าเกียรติบตัร ปริ้นสี จำนวน 400 แผ่น 
   

6,000 6,000 

8 
  
  

สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ส.ค.64 
    

    1) ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการสรุปผลการ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงาน 

 
6,280 

  
6,280 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
    

58780 

รวมท้ังสิ้น 
    

58,780 

 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

58,780    58,780 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง  
  1. ความร่วมมือของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  2. รูปแบบในการดำเนินงานยังไม่ชัดเจนตามที่กำหนด 
 การบริหารความเสี่ยง   

1. ประสานงานกับสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
2. ชี้แจงแนวทางการประกวดอย่างชัดเจน 

14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ในเรื่องการมีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง 
อดทน มีความเป็นผู้นำ ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน การ
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. ได้แนวทาง และหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาร ี
  3. กิจการลูกเสือในโรงเรียน มีการพัฒนา และได้รับความสนใจจากลูกเสือ เนตรนารี มากยิ่งข้ึน 
        
 

  
 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นายณัฏฐพงษ วงษ์เวียน 
                ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานลูกเสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 1924 7604  e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



 
โครงการส่งเสริมการจัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

ให้ผู้เรียนอยู่ในระบบการศึกษาตลอดชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมการจัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในระบบการศึกษา 
    ตลอดชีพ 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

         ชื่อองค์ประกอบ : V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น     
   ชื่อปัจจัย : F0410 สวัวดิภาพร่างกายและจิตใจ 

 

 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V05 กลไกลบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัย 
    เรียน/วัยรุ่น       
   ชื่อปัจจัย : F0501 นโยบายและแผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง  
   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
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3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบขุ้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกช่วงวัย) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ..........................................................) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            
4. หลักการและเหตุผล  
  ตามกรอบงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต เพ่ือให้คนไทยทุก   ช่วงวัย ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้ทันกับโลกปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษา ให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ทั้งนี้มีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ต้องการที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาและเพ่ือพัฒนา
ตนเองให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ แต่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาด้วยฐานะความเป็นอยู่ของผู้ปกครองที่ไม่
พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานหลักทางการศึกษาของ
จังหวัดมหาสารคาม ควรมีโครงการส่งเสริมการจัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษาเพ่ือให้ผู้เ รียนอยู่ในระบบ
การศึกษาตลอดชีพ เพ่ือเป็นการสนับสนุนในการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาและสนับสนุนการดำเนินการของ
มูลนิธิต่างๆที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดมหาสารคาม 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี สมควรได้รับการส่งเสริม        
ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่างๆ ใน
การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม เช่น 
 - ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  
 - ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา 
 - ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 - การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามกลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา 
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6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
   มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 500 คน  
 6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและโอกาสทางการศึกษา และมีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด 
   
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
 
9. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
  
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 

กิจกรรมทุนการศึกษาพระราชทาน  มทศ.  ทุน  ร.10      

1.1 กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน มทศ.      
ค่าอาหารว่างคณะกรรมการฯ 20 คนๆละ 35 บาท X 2มื้อ มี.ค.  1400  1400 

ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ 20 คนๆละ 70 บาท X 1 มื้อ มี.ค.  1400  1400 
ค่าอาหารกลางวัน ครู นักเรียน ผูป้กครอง  60 คนๆละ 70 บาท X 1 มื้อ มี.ค.  4200  4200 
ค่าจัดทำเอกสารข้อมลูนักเรยีน ส่ง สนง.ภาค 50 เล่ม X 100 บาท พ.ค.   5000 5000 

1.2 การตรวจสอบข้อมลูเชิงประจักษ์ นักเรียนทุน มทศ.      
      - ค่าตอบแทนกรรมการ 10 คนๆ X 3 วันๆละ 120 บาท  พ.ค. 3600   3600 

      - ค่าพาหนะ 1 คันๆละ 600 X 3 วัน พ.ค.  1800  1800 

2 

กิจกรรมมูลนิธิเปรม  ตณิสลูานนท์      

2.1 การคัดเลือกนักเรียนรับทุนมลูนิธิเปรม ติณสลูานนท์      
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่คณะกรรมการฯ 20 คนๆละ 35 บาท X 2 
มื้อ 

มิ.ย.  1400  1400 

       - จัดทำเอกสารการประชุมชดุละ 50บาท X 20 ชุด  มิ.ย.   1000 1000 
       - พิธีรับทุนการศึกษา อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธี 60 คนๆละ 35 
บาท 

ก.ย.  2100  2100 

  2.2 กิจกรรมแข่งขันการประกวดโครงงานทางวิชาการ (ระดับประถมศึกษา)      
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

       - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 20 คนๆละ X 240 บาท ส.ค. 4800   4800 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่คณะกรรมการฯ 30 คนๆ ละ 35 บาท X 2 
มื้อ 

ส.ค.  2100  2100 

       - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ 30 คนๆละ 70 บาท X 1 มื้อ ส.ค.  2100  2100 
       - ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ส.ค.   2000 2000 
  2.3 กิจกรรมแข่งขันการประกวดโครงงานทางวิชาการ (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 

     

       - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 20 คนๆละ X 240 บาท ส.ค. 4800   4800 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่คณะกรรมการฯ 30 คนๆ ละ 35 บาท X 2 
มื้อ 

ส.ค.  2100  2100 

       - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ 30 คนๆละ 70 บาท X 1 มื้อ ส.ค.  2100  2100 
       - ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ส.ค.   2000 2000 
  2.4 กิจกรรมแข่งขันการประกวดโครงงานทางวิชาการ (ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) 

     

       - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 20 คนๆละ X 240 บาท ส.ค. 4800   4800 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่คณะกรรมการฯ 30 คนๆ ละ 35 บาท X 2 
มื้อ 

ส.ค.  2100  2100 

       - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ 30 คนๆละ 70 บาท X 1 มื้อ ส.ค.  2100  2100 
       - ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ส.ค.   2000 2000 

3 กิจกรรมมูลนิธริ่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ      
 3.1 การประชุมคณะกรรมการมลูนิธิร่วมจติต์น้อมเกล้าฯ เพื่อคัดเลือกนักเรียน
ทุน 

     

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 20 คนๆละ 35 บาท ก.ค.  700  700 
       - ค่าจัดทำเอกสาร 20 ชุดๆละ 50 บาท ก.ค.   1000 1000 

       - ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ก.ค.   3000 3000 
 3. การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อคัดเลอืกครูผู้รับ
รางวัลหม่อมงามจิตต ์

     

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 20 คนๆละ 35 บาท ก.ย.  700  700 
       - ค่าจัดทำเอกสาร 20 ชุดๆละ 50 บาท ก.ย.   1000 1000 

       - ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ก.ย.   3000 3000 

4 

กิจกรรมทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี      
 4.1 ดำเนินการเพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุน      

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 20 คนๆละ 35 บาท ก.ย.  700  700 
       - ค่าจัดทำเอกสาร 20 ชุดๆละ 50 บาท ก.ย.   1000 1000 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

       - ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ก.ย.   3000 3000 
 4.2 ตดิตามข้อมูลเชิงประจักษ์นกัเรียนผู้รับทุน ก.ย.     

       - ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 7 คนๆละ 240 บาท ก.ย. 1680   1680 
       - ค่าพาหนะ 2 วันๆละ 600 บาท ก.ย.  1200  1200 
       - ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ก.ย.   2000 2000 

5 

  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ใหก้ับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาฯ      
 5.1 ตดิตามข้อมูลเชิงประจักษ์ในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม ท่ีขาดโอกาสทาง
การศึกษา 

     

       - ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 5 คน ๆละ 240  จำนวน 13 อำเภอ  ก.ค. 15,600    
       - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะเดินทางค้นหาเด็กด้อยโอกาส 13 คันๆ1,000 
บาท  

ก.ค.  
13,00

0 
  

       - ค่าสนับสนุนทุนการศึกษา, สนับสนุน แนะแนวทางการศึกษาต่อที่
เหมาะสม 

ก.ย. - - - - 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     

รวมทั้งสิ้น 
35,280
0 

41,20
0 

26,00
0 

102,48
0 

 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้หมด 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

     

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง 
1. การดำเนินงานต้องดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาของหน่วยงานต้นเรื่องซึ่ง กำหนดห้วงเวลา

ดำเนินการที่ไม่แน่นอน ทำให้ไม่สามรถกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนซึ่งอาจเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบ
ด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาจทำให้กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา 
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การบริหารความเสี่ยง  
1. ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ ที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานหลายหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการทุกภาคส่วน 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถเต็ม
ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล. 
 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นายกริณทร์  สิมลิลาด 
                ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043-723608        โทรสาร  -  
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  065 – 6752255   e-mail : karinsimlilad@gmail.com 
 



 
โครงการขับเคลื่อนการดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในระดับพื้นที่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในระดับพ้ืนที่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ความมั่นคง     
     (1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 (2) ประเด็น  ความมั่นคง  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (1) ความมั่นคง         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 010201 ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขดีขึ้น 
จนไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V02 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน    
   ชื่อปัจจัย : F0201 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายชุมชน 

 

   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศกึษา         
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ ความม่ันคง) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 

3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ ..........................................................) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
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            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
 พระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง      
ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญและเห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.
2504 ทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการ
พระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อ โดยทรง โปรด    
ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ ได้พระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ 
เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. 2536 - 2549 ในการดำเนินงาน มีแนวทางดำเนินการ     
ที่สอดคล้องและสนับสนุน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญได้แก่ (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การปฏิรูปประเทศ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
. กรอบแนวความคิดดังกล่าว ล้วนแต่ต้องดำเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการนำมาใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับ แผน      
การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ทั้ง 7 
ยุทธศาสตร์  ได้แก่  (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการเกษตร (3) ด้านอุตสาหกรรม (4) ด้านสังคม (5)             
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (6) ด้านพลังงาน (7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ส่ง
ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย นวั ตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธี          
ที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศแนวปฏิบัติการ
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ ตระหนักถึง
ความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย บทบาทและภารกิจ      
ของโรงเรียน คือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ (1) เข้าใจ
และเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร (2) ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
(3) ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯ 
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในระดับพ้ืนที่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนที่เป็นภารกิจ บทบาท และอำนาจ
หน้าของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด    
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5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมากจากพระราชดำริฯ จังหวัดมหาสารคาม 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 6.1 เชิงปริมาณ   
   1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 , เขต 2, เขต 3 สถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาเอกชน ทุกแห่ง 
  2. สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้รับการติดตามประเมินผล 29 แห่ง 
 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคามรับทราบแนวทาง และขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ร้อยละ 100 
  2. สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ร้อยละ 100 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
 1. หน่วยงานการการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม 
ประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 , เขต 2, เขต 3  
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม  และสถานศึกษาเอกชน  
 2. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม ที่เป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 29 
แห่ง 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 
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9. สถานที่ดำเนินการ  หน่วยงานการการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม 
ประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1, เขต 2, เขต 3 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม สำนักงาน 
กศน. จังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาเอกชน 
 
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1 ประชาสมัพันธ์ให้หน่วยงานทางการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบและเข้าใจแนว
ทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ 

ก.พ.64     

2 กำกับดูแลใหส้ถานศึกษาสมัคร เขา้เป็นสมาชิก
โครงการตามขั้นตอนของ อพ.สธ. 

ก.พ.-ก.ย.64     

3 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน อพ.สธ. 
 - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโครงการฯ ระดับจังหวดั 

ก.พ. 64     

4 ติดตามการดำเนินงานของสถานศกึษา  ก.พ.-มี.ค.64     
4.1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบตัิการติดตามผล
การดำเนินงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เป้าหมาย สพป มค. เขต 
2 และ สพม. 26 และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท จำนวน 25 คน 

     
 
 
 
 

1,750 

 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มือ้ ๆ ละ 120 
บาท จำนวน 25 คน 

    3,000 

4.2 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบตัิการติดตามผล
การดำเนินงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เป้าหมาย สพป มค. เขต 
1, เขต 3 สพม. 26 สอศ. กศน. และ
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท จำนวน 25 คน 

     
. 
 
 
 
 

1,750 
 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มือ้ ๆ ละ 120 
บาท จำนวน 25 คน 

    3,000 

 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     500 

5 สรุปผลการดำเนินงาน และจดัทำรายงาน ก.ย.64    - 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     

รวมท้ังสิ้น    10,000 



5 

 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 - 10,000 - - 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 สถานศึกษาขาดความพร้อม และความเข้าใจในกระบวนการสมัครเป็นสมาชิกโครงการ 

 
 การบริหารความเสี่ยง  
 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจ เชิญชวนให้สถานศึกษาสมัครเป็นสมาชิกโครงการ 
 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนทุกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย   
  

    

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง 
                ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1869 4888  e-mail : srs.mk62@gmail.com 
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                                              (ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 

                                                           (นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง) 
                                                         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

                     (ลงชื่อ)                                ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                             (นางวรทิพ  จันทรา) 
                    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
                                            ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 

       

                                      อนุมัติ 

     

 
 



 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

         ชื่อองค์ประกอบ : V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ 
                ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น         

   ชื่อปัจจัย : F0501 นโยบาย/แผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง  
 

     3.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้           
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

         ชื่อองค์ประกอบ : V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้       
   ชื่อปัจจัย : F0401 นโยบายและแผนด้านการศึกษาท่ีต่อเนื่อง  

 
 
 



2 

   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา          
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 

3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกช่วงวัย) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เรื่องท่ี 2 เรื่อง การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     3.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
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 3.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
 
4. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด กอปรกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 และ 
มาตรา 9 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรกให้จัดทำเป็นแผนสามปีโดยมี 
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560 ข้อ ๑๑ (2) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2563-2565 โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีความสำคัญอย่าง
ยิ่งที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) รองรับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้วยระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform) กล่าวคือ 
ต้องจัดทำโครงการที่สำคัญ (X) ที่จะทำให้เกิดการบรรลุค่าเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (Y1) ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และยุทธศาสตร์ชาติ
ตามลำดับ (Z) 
  ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึง ได้จัดทำ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563-2565 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายและแผนด้านการศึกษา รวมถึงยุทธศาสตร์จังหวัด  
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 
2563-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) 
 5.2 เพ่ือกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับต่าง ๆ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ. 
2563-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) จำนวน 1 เล่ม  
 6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับต่าง ๆ และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
 
9. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
  
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 

ที่เสนอขอ 
1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปี 

2564) 
8,775 

 
 
 
 
 
 
 
  

1.1 การประชุมคณะทำงานระดับสำนักงาน ศธจ.มหาสารคาม  3,000 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 1,050 
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 1,500 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (30 คน x 15 บาท X 1 ครั้ง) 450 
1.2 การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด 4,200 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 1,050 
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 1,500 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (30 คน x 15 บาท X 1 ครั้ง) 450 
- ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร (3 เล่ม x 400 บาท) 1,200 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 

ที่เสนอขอ 
1.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพฒันาการศึกษาจังหวัดฯ 1,575 
▪ ประชุมคณะกรรมการติดตาม   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 525 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (15 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 150 
- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานฯ (3 เล่ม x 300 บาท) 900 

2 การสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา) 2,850 

 

2.1 การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน  2,850 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 1,050 
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 1,500 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (30 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 300 

3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม 

10,850 

 

3.1 การสร้างการรับรู้แนวทางการจัดทำโครงการตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) 

5,250 

▪ การประชุมสร้างการรับรู้ XYZ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 1,750 
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 2,500 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (50 คน x 20 บาท X 1 ครั้ง) 1,000 

 

3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) 

2,800 

▪ การประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 1 มือ้ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 700 
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 1,000 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (20 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 200 
- ค่าจัดทำรูปเล่มแผน (3 เล่ม x 300 บาท) 900 

 

3.3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับจัดทำตามที่ได้รับการจัดสรร) 

2,800 

▪ การประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 700 
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 1,000 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (20 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 200 
- ค่าจัดทำรูปเล่มแผน (3 เล่ม x 300 บาท) 900 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 

ที่เสนอขอ 
4 การบริหารงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 3,375 

 
▪ การประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง  3,375 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 5 ครั้ง) 2,625 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (15 คน x 10 บาท X 5 ครั้ง) 750 

6 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 9,785 

 

▪ ประชุมคณะกรรมการในสำนักงาน ศธจ.มหาสารคาม 2,300 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 1,400 
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 750 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (15 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 150 

 

▪ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศฯ  4,275 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 1,575 
- ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 2,250 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (45 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 450 

 

▪ ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศฯ 1,710 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (18 คน x 1 มื้อ x 35 บาท X 1 ครั้ง) 630 
- ค่าอาหารกลางวัน (18 คน x 1 มื้อ x 50 บาท X 1 ครั้ง) 900 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (18 คน x 10 บาท X 1 ครั้ง) 180 

 ▪ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร (300 บาท x 5 เล่ม) 1,500 
7 การบริหารโครงการ (ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เช่น กระดาษ หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ) 3,265 
 ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  

รวมทั้งสิ้น 38,900 
 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 3,000 8,900 12,000 15,000 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
12. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 12.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563-
2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) 
 12.2 จังหวัดมหาสารคามมีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับต่าง ๆ และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
   
  



 
โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    ๒.๑ โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
                             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ๒.๒ ผูร้ับผิดชอบโครงการ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี นายรัฐกร ลงคำ นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ    
                             และนางนิลรัตน์  โคตะ 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
          ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 (2) ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
         ผู้ใช้บริการ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 20.1 การพัฒนาและบริการประชาชน 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V02 การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ   
   ชื่อปัจจัย : F0202 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้กับภาคส่วนต่างๆ 

 

   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน     
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมลดเลื่อมล้ำในสังคม) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 

3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบขุ้อ ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .................................................) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     3.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
     
4. หลักการและเหตุผล  
 ตามคำสั่ งหั วหน้ าคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติที่  ๑๘ /๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๐  
ข้อ ๑๒ ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐                 
ข้อ ๓(๕) การแบ่งกลุ่มงานภายในศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  และตามคำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้ศึกษานิเทศก์มีหน้าที่ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ โดยมีกลุ่มงานการ
ตรวจราชการ เตรียมข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและแ ผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประสานงาน จัดทำแผนการตรวจราชการให้สอดคล้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการตรวจราชการของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ที่ รั บผิดชอบให้ เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ จัดทำรายงานการตรวจราชการ ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับงานตรวจราชการ 
และปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   

  จากเหตุผลและบทบาทหน้าที่ ภาระงานที่กำหนดไว้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึง
ได้ดำเนินการตามโครงการ การตรวจราชการ เพ่ือสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 
๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป  
 

5. วัตถุประสงค์ 
  

1.เพ่ือเตรียมข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการและข้อมูลเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

2.เพ่ื อจั ดทำแผนการตรวจราชการให้ สอดคล้อง กับการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและแผนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ                          
พ.ศ. 256๔ 
 3.เพ่ือตรวจ ติดตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
และการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 4. เพ่ือจัดทำรายงานและสรุปผลการตรวจราชการ 
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6. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
     6.1 เชิงปริมาณ   
  สถานศึกษามีความพร้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ 
ศธ. จังหวัดมหาสารคาม 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละร้อยของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการตรวจติดตาม 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
9. สถานที่ดำเนินการ  จังหวัดมหาสสารคาม 
 
10. กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 

ที ่ กิจกรรมหลัก  ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มกราคม 
กุมภาพันธ์ 

- - - - 

2 

ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการโครงการตรวจ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๓๐คน X ๑๙๐ บาท X ๔ ครั้ง  

มกราคม 
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 

- ๒๒,๘๐๐ ๒,๐๐๐ ๒๔,๘๐๐ 

3 

จัดทำแผนการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กุมภาพันธ์ - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

4 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร่วมติดตามกับผู้ตรวจ

กุมภาพันธ์ 
ถึง 

สิงหาคม 

 
- 

 
๒๔,๒๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒๖,๒๐๐ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก  ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
ค่าเบีย้เลี้ยง ๑๕ คนx๒๔๐บาทx๕ครั้ง=๑๘,๐๐๐ 
ค่าพาหนะพร้อมเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  
ชดเชยค่าน้ำมัน ๑๐๐๐บาทx๕ครั้ง = ๕,๐๐๐ บาท 
เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ๒๔๐ x ๕ ครั้ง = ๑,๒๐๐ บ. 

5 
ประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการ รับการ
ตรวจติดตามตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ประสานและติดตามผ่านระบบออนไลน์ 

กุมภาพันธ์ 
ถึง 

สิงหาคม 
- - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๖ 

ร่วมประชุมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค๑๒ 
คณะกรรมการโครงการตรวจติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓ คน x ๒๔๐ บาทx ๕ ครั้ง=๓,๖๐๐ 
ค่าพาหนะ ๘๐กมx๑๐เที่ยวx๔บาท= ๓,๒๐๐บาท 

มกราคม
ถึง

สิงหาคม 
- ๖,๘๐๐ - ๖,๘๐๐ 

๗ 
ประชุมสรุปผล รายงานผลพร้อมจัดทำรูปเล่ม 
๑๓ คน x ๑๙๐ บาทx๒วัน 
 

สิงหาคม - ๔,๙๔๐ ๓,๐๐๐ ๗,๙๔๐ 

๘ 

สนับสนุนพัฒนาบุคลากรสนง.ศธจ.มค.เพ่ือเตรียมรับ
การตรวจราชการ 
๔๐คนx๑๙๐บาท=๗,๖๐๐ บ. 
 

มิถุนายน - ๗,๖๐๐ ๑,๖๖๐ ๙,๒๖๐ 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  ๖๖,๓๔๐ ๑๓,๖๖๐ ๘๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๖๖,๓๔๐ ๑๓,๖๖๐ ๘๐,๐๐๐ 

 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๘๐,๐๐๐ - ๘,๘๐๐ ๖๐,๒๖๐ ๑๐,๙๔๐ 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
           

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง 
1. การดำเนินงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามกำหนดการและงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 
การบริหารความเสี่ยง  
1. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 

  
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. มีข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
และข้อมูลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 2.มีแผนการตรวจราชการให้สอดคล้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
แผนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 3.มีรายงานการตรวจราชการและการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
   
  

 

ผู้ประสาน   ๑. ชื่อ-สกุล  นายรัฐกร  ลงคำ 
                ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์                             โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๑๗๒๙๕๘๒๐  e-mail : .......................................................  
                ๒. ชื่อ-สกุล  นางสาวนิตยา  ฮะยงยุทธ 
                ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   0876412257       โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................................  e-mail : minipooh255@gmail.com 
      ๓. ชื่อ-สกุล  นางนิลรัตน์ โคตะ  

     ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   ๐๘๐๑๔๙๒๔๖๔       โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................................  e-mail :  
 



 
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม       
    ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนา วิเศษรินทอง, นางสาวจันทราพร คำหา, นางขวัญพัฒน์  จีระเรืองกุล,  

  นายครรชิต  ศรีกุลคร 
2. ชื่อโครงการ   โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน 
    กลไกของ กศจ.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
          ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 (2) ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
         ผู้ใช้บริการ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 20.1 การพัฒนาและบริการประชาชน 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V02 การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ   
   ชื่อปัจจัย : F0202 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้กับภาคส่วนต่างๆ 

 

   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน     
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 

3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบขุ้อ ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .................................................) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     3.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
     
4. หลักการและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 - 2580 ) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อการ
ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ได้กำหนดให้ด้านการศึกษาเน้นการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน 
และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการกรดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา                     
การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  กำหนดให้แต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กร
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย  ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา  โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิ ดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้ประสานและ                 
การบูรณาการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่านการ
ร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จากเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโคร งการขับเคลื่อน                  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น  
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือวางแผนในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
 5.2 เพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด ในการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
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 5.3. เพ่ือให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
          6.1 เชิงปริมาณ   
  1. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพ่ือการวางแผนในการกำกับติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดการการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาจังหวัดทุกไตรมาส 
 2. มีปฏิทินกำกับ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานตามแนว
ทางการคุณภาพตัวชี้วัดการดำเนินการศึกษาและยกระดับงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดทุกไตรมาส 
 3. สถานศึกษาทุกสังกัดมีการดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด ในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 4. โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้รับการบริหารจัดการที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาท่ีครอบคลุม ชัดเจน  เพ่ือ
การวางแผนในการกำกับ ติดตาม อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21  มีคุณธรรม จริยธรรม  โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      7.1 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลกรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
      7.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา  ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม (สังกัด สพป. มค. 1-3  
สพม. 26  อปท.  พศ.  อาชีวะ  เอกชน และ กศน.) 
      7.3 ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 1 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ  

เดือนธันวาคม  2563- สิงหาคม  2564  
 
9. สถานที่ดำเนินการ   
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
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10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 

จัดประชุมปฏิบัติการคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือ 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ผลการดำเนินงานที่ผ่าน
มา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.2 วางแผนจัดระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสารสนเทศ
โดยการทำงาน/แต่งตั้งคณะทำงาน 
1.3  สร้างเครื่องมือในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล 
และสร้างเครื่องมือกำกับ ติดตาม  
1.4 ประสานการดำเนินงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
กำกับ ติดตาม และประเมินผลตามเครื่องมือ 

ธ.ค. 63-
ม.ค. 64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   - ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะทำงาน  
       18 คน x 100 บาท 
   - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับคณะทำงาน 
      18  คน x 35 บาท x  2  ครั้ง    

  

 
1,800 

 
1,260 

 
 

 
3,060 

2 

ประกวดโครงงานนักเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามยุทธศาสตร์ด้านปฐมวัย  
ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านเทคโนโลยี  และด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) 

มิ.ย.-ก.ค.
64 

    

 

2.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกวด 
- ค่าอาหารว่างคณะทำงานและคณะกรรมการ  
60  คน x 35 บาท 
-  ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 

มิ.ย. 64  

 
2,100 

 
500 

 

 
 

 
2,600 

2.2  กิจรรมการประกวด (ออนไลน์) 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะทำงานและ
คณะกรรมการ 60 คน x 100 บาท 
- ค่าอาหารว่างคณะทำงานและคณะกรรมการ  
60  คน x 35 บาท x  2  ครั้ง 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวด   

ก.ค.64  

 
6,000 

 
4,200 

 
14,400 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
48 คน x 300  บาท 
 -ค่าจัดทำโล่รางวัล 16 อัน x 1,500 บาท 
- ค่าจัดทำเกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการและ
ผู้เข้าร่วมประกวด  300  ใบ x 20  บาท 

 
24,000 

 
6,000 

 
54,600 

3 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก :  
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดมหาสารคาม 

     

3.1 ประชุมครูและผู้ปกครอง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการ 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 13 คน x 120 บาท 

  
 
 

1,560 
 

 
 

1,560 

3.2  จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ. มหาสารคาม 
และ สพป. มหาสารคาม เขต 1  
  - ค่าอาหารกลางวัน 16 คน x 100 บาท 
  - ค่าอาหารว่าง 16  คน x  35  บาท x  2  ครั้ง 

  

 
 

1,600 
1,120 

 

 
 
 

2,720 

3.3 กิจกรรมลงพ้ืนที่ระดับชั้นเรียน (ท้ังวัน) เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยคณะ
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.มหาสารคาม และ สพป.
มหาสารคาม เขต 1  
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 13 คน x 240 บาท x   5  วัน  
  - ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 

  

 
 
 
 
 
 

15,600 
3,860 

 

 
 
 
 
 
 
 

19,460 

4 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติ      

 
-ค่าพาหนะของโรงเรียนนำผลงานมาจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน 16  รายการ x 1,000  บาท 
 

  16,000  
 
 

16,000 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  100,000   
รวมทั้งสิ้น  100,000   

 
11. งบประมาณ 
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งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 - 7,340 76,660 16,000 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
2. โรงเรียนขนาดเล็ก ครู ผู้ปกครอง อาจไม่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็กก็ได้ 
การบริหารความเสี่ยง  
1. ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดำเนินการ 

 2.  มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง และมีรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสาคาม 
 
   
  

 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นางกาญจนา  วิเศษรินทอง   นางสาวจันทราพร  คำหา 
                ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์                                 โทรสาร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0895760002 ,0956696540  e-mail :  
  kan_tum@yahoo.co.th,  
                 chankhamha@gmail.com 
 

mailto:kan_tum@yahoo.co.th


 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม         
2. ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
          ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 (2) ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
         ผู้ใช้บริการ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 20.1 การพัฒนาและบริการประชาชน 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V02 การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ   
   ชื่อปัจจัย : F0202 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้กับภาคส่วนต่างๆ 

 

   3.3 แผนปฏิรูปประเทศ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน     
   3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) 
3.5 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติ) 
    3.6 นโยบายรัฐบาล 

 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบขุ้อ ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .................................................) 
3.7 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    3.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
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            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดทำและ
พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้ าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา) ตลอดจนจัดทำคู่มือการใช้งาน และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา) โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่พร้อมกำกับติดตามจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ นักเรียน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ประจำปี ๒๕๖4 (กิจกรรมจัดประชุมติดตามการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน)  ขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้ความรู้ระบบข้อมูลสารสนเทศกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดในจังหวัดมหาสารคาม ในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) 
 ๒.เพ่ือให้มีการนำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
 ๓.เพ่ือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ๒๕๖4 ให้เป็นปัจจุบัน 
 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 6.1 เชิงปริมาณ   
  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 150 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดมหาสารคาม มีความรู้
ความเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  (พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) มีการนำเข้าข้อมูลด้านลูกเสื อ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัด
มหาสารคาม จำนวน 150 คน 
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8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน สิงหาคม - กันยายน 2564. 

9. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสังกัด สพฐ. กศน. และเอกชน ในจังหวัดมหาสารคาม 

10. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1 จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์ 

๑.๑ ขออนุมัติโครงการฯ 
๑.๒ ประชาสัมพันธ์ 
๑.๓ แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษา  

     

2 ประชุมติดตามการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้าน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
2.๑ แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษา  
2.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการเก็บข้อมูล
สารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

  

  

 

3 ประเมินผลโครงการ 
๔.๑ แจกแบบสอบถาม 
๔.๒ สรุปรายงานผล,แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  
  

 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ     
รวมท้ังสิ้น     

 
11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

14,240 - - 10,240 3,960 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม  
 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 13.1 ระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส่วนกลางเป็นผู้พัฒนา จังหวัดไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขเองได้ 
 13.2 ระบบยังไม่สมบูรณ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 การบริหารความเสี่ยง  
 13.1 ประสานผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง กำหนดแนวทาง และช่องในการปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลให้เป็น
รูปธรรม  
 
14. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
           ๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดมหาสารคาม             
มีความรู้ความเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา)   
           ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดมหาสารคาม               
มีการนำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา) ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
              ๓.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดมหาสารคาม 
ร่วมกันปฏิบัติงานในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 
 

  
 

ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง 
                ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723620        โทรสาร  0432 723618 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1869 4888  e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 



ส่วนที่ 5 
ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
(ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ) 

การติดตาม ประเมินผลแผนฯ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/
โครงการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแผน/งาน/โครงการของ     
แต่ละกลุ่มงาน ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
 1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 
302 ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามประจำปีซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยให้มีการรายงานตาม
แผนงานโครงการที่มีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรายงานการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส 
และให้รายงานตามกำหนดเวลา ดังนี้ 

     การรายงานทั้ง 2 รูปแบบกำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ดังนี้ 
     ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 

     รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 
        ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 

    รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 
      ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 

 รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
      ไตรมาสที่ 4  ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 

 รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
  2. การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน  เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วั ดที่กำหนดใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
     2.1 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนฯ 
 2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
             - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
             - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
     2.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 

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