


                                                             แผนปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

  ค าน า 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  (1) ก่อนจะด าเนินการตาม
ภารกิจใด  ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า และ มาตรา16 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบื้องต้น ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2560–2579) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558–2564) และนโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ เป็นเครื่องมือในการเร่งรัด ก ากับ  
ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1  บทน า 
ส่วนที่ 2  บริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส่วนที่ 3  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      - งาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 4  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 5  การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 

 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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บทสรปุส าหรับผูบ้รหิาร 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
หมวด 3 มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติ คือ  (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า   
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามฉบับแก้ไขใหม่ 
พ.ศ. 2562 แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีว่า ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 และเป็นเครื่องมือในการก ากับ
เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัด เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัด ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายจุดเน้น
การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญสรุป ดังนี้   
 

วสิยัทัศน ์  
 องค์กรชั้นน าการบูรณาการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

พันธกจิ    
 1. ส่งเสริม การบูรณาการ การบริหารและจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุกสังกัด 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

 3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
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เป้าประสงค์รวม 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ  

ทุกสังกัดตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ประชากรทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 3. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 4. ประชากรทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และ

สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษาจังหวดักาฬสนิธุ ์  
 ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  วิจัย คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  บริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ 
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรัก เทิดทูลสถาบันหลักของชาติ ด ารงตนอย่างปลอดภัยห่างไกลภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะที่จ าเป็นและสนองตอบความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
  3. ผู้เรียนทุกประเภท ทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  5. หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ค่านยิม “KALASIN” 
  K  =  Knowledge   ความรู้ 
  A  =  Achievement สัมฤทธิ์ผล 
  L  =  Logical    มีเหตุผล 
  A  =  Academic   วิชาการ 
  S  =  Sustainable   ความยั่งยืน 
   I  =  Integration   การบูรณาการ 
  N  =  Network    เครือข่าย 
 

วฒันธรรมองค์กร 
  “ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา” 
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สรปุงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณและประเดน็ยุทธศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ.2564  ของส านกังานศกึษาธิการจังหวดักาฬสนิธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 1. งบประมาณที่ไดร้บัจัดสรร 

งบประมาณรายจ่าย จ านวนเงนิ หมายเหต ุ
1. งบบุคลากร   
    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 29,200,000  
2. งบด าเนินงาน   
    2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,855,758  
    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000  
3. งบรายจ่ายอื่นๆ 829,600  

รวมเงนิงบประมาณ (1+2+3) 32,277,358  
 

 2. แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิัตริาชการ  จ านวนทั้งสิ้น  …19…  โครงการ โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

  ยุทธศาสตร์ที ่1 จดัการศกึษาเพื่อความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 
๑ โครงการการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
20,000   

2 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

49,000  

3 โครงการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

25,000   

4 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

191,100   

  ยุทธศาสตร์ที ่2 วจิยั คิดคน้ และพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
5 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
284,000  

6 โครงการ Coaching Team เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 31,200  
 ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนทุกชว่งวยั 

7 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

60,000  

8 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

30,200   

9 โครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

80,000  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

10 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 70,000  

11 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ 
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกล กศจ. 

100,000  

  ยุทธศาสตร์ที ่4 สรา้งโอกาส และลดความเหลือ่มล้ าทางการศกึษา 
12 โครงการทุนการศึกษาเพ่ือความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 50,000  

    

  ยุทธศาสตร์ที ่5 จดัการศกึษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
    
    

  ยุทธศาสตร์ที ่6 บรหิารจดัการแบบบรูณาการที่มปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล 
๑3 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
20,000  

๑4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2563-2565  
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) 

 38,900  

15 โครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

78,000  

16 โครงการก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2563 

16,800  

17 โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2564 

45,400  

18 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล 20,000  
19 โครงการให้ค าปรึกษาเรื่องแนวทางการบริหารงานการเงิน การคลัง 

ของสถานศึกษา เพ่ือการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

50,000  

รวมทัง้สิน้ 1,259,600  
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สว่นที ่1  
บทน า 

 

ความเป็นมา 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9  
ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่ วนราชการปฏิบัติคือ(1) ก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า (2) ก าหนดแผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่
ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและมาตรา  16 ในแต่
ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและ
ขอตั้งงบประมาณของหน่วยงาน และมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบให้ส่วนราชการทบทวน
และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของหน่วยงานทุกปี เพ่ือให้ทันต่อสถานการณทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี ส าหรับการบริหารจัดการใน
ระยะเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพ่ือการด าเนินการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดให้เป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ สนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และบริบทที่เกี่ยวข้อง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ สู่การปฏิบัติประจ าปี และเป็นเครื่องมือในการก ากับ 
เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน   
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร) ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ สู่การ
ปฏิบัติประจ าปี และเป็นเครื่องมือในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

วิธีด าเนินงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และรวบรวมสารสนเทศ แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และบริบทที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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2. ก าหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบาย ภารกิจหน่วยงาน และบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง จัดท าเป็นสารสนเทศประกอบการทบทวนผลการด าเนิน 
งานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 

3. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) เพ่ือจัดท ารายละเอียดงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่และนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. ยกร่าง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) 

5. เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) ทั้งรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับต่างๆ และ
นโยบายรัฐบาล ลงสู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวางแผนล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็น
แนวทางการบริหารจัดการตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการด าเนินงานตามแผนที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
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สว่นที ่2  
บริบททีเ่กีย่วขอ้งกับส านักงานศกึษาธิการจงัหวดั 

  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น าบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการศึกษา  
มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และจัดท ากรอบแนวทางการจัดการศึกษา  
เพ่ือเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และบริบทที่เก่ียวข้อง และก าหนดเป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดทิศ
ทางการด าเนินการ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน” 
  ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมอืง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเปน็ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคม มีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์  
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน 
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ ของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
   1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
   3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
   4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
   ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
   6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
 

   ยุทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561-2580) ม ี6 ยทุธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่ก าหนด 
  2. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
   1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
 ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท ของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม ่
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   2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
ในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
   3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน 
รุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
  3. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ มีเป้าหมายการ 
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง  
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  4. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  5. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุล  
ทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  6. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐ  
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึ ดหลัก 
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม  
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้ มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม    
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
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ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มี เพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย  
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

2. แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า 1) เมื่อมี 
พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท า
แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มี
ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต้องสอดคล้องกันแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 37 ประเด็น 
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561) ดังนี้ 
 1. ดา้นความมัน่คง  
  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
  4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและมิใช้ภาครัฐ 
  5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 
  6. การเกษตรสร้างมูลค่า 
  7. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  8. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  9. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง 
  10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 3. ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
  11. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  13. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  14. การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  15. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  16. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  17. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 4. ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
  18. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
  19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  20. การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 
  21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
  22. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
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  23. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  24. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
 5. ดา้นการสรา้งเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม 
  25. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  26. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  27. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  28. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างยั่งยืน 
  29. พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  30. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 6. ดา้นการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
  32. การปรับสมดุลภาครัฐ 
  33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
  34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  35. การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  36. การแก้ไขกฎหมาย 
  37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
 

3. แผนการปฏริูปประเทศ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนดให้ท าการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยจะต้องด าเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข  
8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 12) ด้านการศึกษา มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 8 ด้าน ดังนี้ 
 

 ด้านที ่1. แผนการปฏริปูประเทศด้านการเมือง 
 การธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความ
มั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและ
ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผย
และตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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 เป้าหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
  กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political Education) 
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ     
 

 ด้านที ่2. แผนการปฏริปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
 มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้ภาครัฐได้รับความ
เชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1 จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
 ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
  กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
  กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
 เป้าหมายที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐเพียง กะทัดรัดแต่เข้มแข็ง สามารถบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการท างานเพ่ือประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความ
เป็นนิติบุคคลของกรม 
 เป้าหมายที่ 3 จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส ทันสมัย 
ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
  กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ การบูรณาการและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
 เป้าหมายที่ 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไว้ซึ่งก าลังคนที่
มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน    

 ดา้นที ่3. แผนการปฏริูปประเทศด้านกฎหมาย 
 กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการ
พัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีเป้าหมายและประเด็นการ
ปฏิรูปที่เก่ียวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้ง มีกลไกใน
การทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
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 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมี
กลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 ดา้นที ่6. แผนการปฏริูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการ
พัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมี
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยมีเป้าหมาย
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ดา้นที ่8. แผนการปฏริูปประเทศด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มี
ความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการ
แสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพ ของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติที่ด ีโดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  เป้าหมาย  
  1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการ 
ก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณด ารงรักษาเสรีภาพของการ
แสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย 
  2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และ 
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
 

 ดา้นที ่9. แผนการปฏริูปประเทศด้านสงัคม 
 คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมี
ข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายและประเด็นการ
ปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 เป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น  
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
 

 ดา้นที ่11. แผนการปฏริูปประเทศด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 
 เป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 เป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
  กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
  กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ
ความผิดอาญา 
  กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวังการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
  กลยุทธ์ที่ 4 ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระท า 
 ด้านที ่12 แผนการปฏริปูประเทศดา้นการศึกษา 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ก าหนดวัตถุประสงค์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) 2) ลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (reduce disparity in education) 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage excellence and competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency , agility and good governance) ทั้งนี้
วัตถุประสงค์ข้างต้นคลอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย 
 แผนงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 7 เรื่อง 29 ประเด็น ภารกิจ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกับแผนงานการปฏิรูปการศึกษาท้ัง 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น ดังนี้ 
  เรื่องที่ ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มี 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองเป้าหมายรวม : 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  เป้าหมายรวม/รายกจิกรรมและตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง 
  ๑. ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกส าคัญต่อการบริหาร 
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคลองกับ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ตัวชี้วัด มีการจัดท า แก้ไข และปรับปรุง (ร่าง) กฎหมายล าดับรองที่มีความส าคัญ และ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ที่มีการก าหนดด าเนินการภายใน 2 ปี 
(ภายในปี 2564) 
  ๒. ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
อย่างสมดุลและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัด สัดส่วนของการจัด
การศึกษาในระดบัตา่งๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน หรือโดยความร่วมมือระหว่างรัฐ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนทั้งในดา้นสัดส่วนของจ านวนผู้เรียน จ านวนสถานศึกษา และมูลค่า
ของทรัพยากรที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคัญตามเป้าหมายระยะสั้น (ภายในปี 2564) 
  3. บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือการด ารงชีวิต
และการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ตัวชี้วัด มีการพัฒนาดัชนีการศึกษา
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตของระบบการศึกษาไทย และผลการด าเนินการตามดัชนีมีระดับเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ (ภายในปี 2564) 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

  เรื่องที่ ๒ การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
ตอบสนองเป้าหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  เป้าหมายรวม/รายกจิกรรมและตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง 
  ๑. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความตอ้งการจ าเป็นพเิศษ สามารถเข้าถึง และ 
ไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบ
คัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบ
ฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคลอง เป็นเอกภาพ 
ตัวชี้วัด รอ้ยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเข้าถึงและไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มี
คุณภาพ ทั่วถึง และเทา่เทียมกัน (ภายในปี 2564) 
  2. พอ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกีย่วขอ้งไดรับปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mindset) เกี่ยวกับ 
ความรูความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด รอ้ยละของพ่อแม ่ผู้ปกครองที่มีความรูความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนา เด็กปฐมวัย 
(ภายในปี 2564) 
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกรายประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย : กิจกรรม 2 จัดท าแนวทางการ
คัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับช่วงวัย กิจกรรม 3 จัดท าระบบคัด
กรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กิจกรรม 4 การจัดท า
แนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ (transition period) ระหว่างวัย 2 - 6 ปี กิจกรรม 5 การจัดท า
แผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก ๔ กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรม 6 การ
จัดท าข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก กิจกรรม 7 
การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมที่สอดคล้องกับหลักการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
    ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย : กิจกรรม 1 
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  เรื่องที ่๓ : การปฏริปูเพือ่ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  เป้าหมายรวม/รายกจิกรรมและตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง 
  1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคน มีความเสมอภาค 
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน : ตัวชี้วัด  1. ร้อยละผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบ
การศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนเงินทุนเพ่ือบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจ าเป็น
รายบุคคลจนส าเร็จการศึกษาและการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ (มากกว่าร้อยละ 95 ภายในปี 2564)   
2. ตัวชี้วัดทางการศึกษาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นสู่
การบรรลุเป้าหมายในปี 2030  3. ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 
กระทรวง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า และสนับสนุนการวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา (ครอบคลุมขอ้มูลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่าร้อยละ 75 
ของประเทศ ภายในปี 2564) 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

  2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูลอ่ืนที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากล าบาก หรือการปฏิบัติงานใน พ้ืนที่ที่เสี่ยงภัย
หรือห่างไกล : ตัวชี้วัด จ านวนครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง กระจายตัวออกไปในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนครู 
(ภายในปี 2564) 
    กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
     ประเด็นที่ 3.1) การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา : กิจกรรม 1 ส่งเสริม 
โอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจน  
ให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามศักยภาพ กิจกรรม 4 
สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรม 5 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู กิจกรรม 6 พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือ
ความ-เสมอภาคทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรม 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือ
สร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
  ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษา  
ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน : กิจกรรม 3 พัฒนาระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจายตัว
ออกไปในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนครู  
    เรื่องที ่4 การปฏริปูกลไกและระบบการผลติคดักรองและพัฒนาผูป้ระกอบวชิาชพีครอูาจารย์  
มี 5 ประเด็นที่เก่ียวข้อง และตอบสนองเป้าหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
    เป้าหมายรวม/รายกจิกรรมและตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง  
  1. มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demand-side financing)  
โดยให้มีการจัดแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรการศึกษาระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ตลอดจนวางระบบคัดเลือก
และจัดสรรอัตราก าลังครู โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลน และมีการวิเคราะห์อัตราก าลังในการผลิตและ
พัฒนาครู เพ่ือขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา: ตัวชี้วัด มีการบรรจุครูครบตามอัตรา
ที่ก าหนดในสถานศึกษา (ภายในปี 2567 – 2572) 
  2. มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพ่ือรวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และการ 
คาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน : ตัวชี้วัด ระบบข้อมูลครู (Teacher Data System)  
มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการณ์จริง อย่างน้อยร้อยละ 80 (ภายในปี 2562) 
  3. มีหน่วยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ 
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มี
ระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุเป็นครูช านาญการ มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) : ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 100 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม (ภายในปี 2562)  2. ครูทุกคน
สามารถเข้าถึงระบบการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (ภายในปี 2565) 3. ร้อยละ 80  ของครูช านาญการที่
มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานที่ก าหนด (ภายในปี 2565) 4. ร้อยละ 80 ของจ านวนครูทั่วประเทศเข้าร่วมมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) 
(ภายในปี 2565)  
  4. มีระบบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะ 
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และการคงวิทยฐานะของครู : ตัวชี้วัด ครูทุกคนได้รับการพิจารณาค่าตอบแทน 
รวมทั้งการเลื่อนและการคงวิทยฐานะตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (ภายในปี 2564)  
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

  5. มีการก าหนดสมรรถนะหลักของผู้บริหาร มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารในด้าน 
ต่างๆ มีระบบการเลื่อนระดับของผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าในการพัฒนา
สถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งมีระบบการคงวิทยฐานะให้ผู้บริหารพัฒนา
ทางวิชาชีพ : ตัวชี้วัด 1. มีข้อก าหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ภายในปี 
2562)  2. มีแผนอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร มีระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหารที่
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภายในปี 2563)   
  6. มีข้อเสนอในการปรับบทบาทหน้าที่และอ านาจของส านักงาน ก.ค.ศ. และยกร่างหรือ 
ปรับแก้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา : ตัวชี้วัด 1. ดัชนีความเชื่อมั่นของข้าราชการครู
ในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างเป็นธรรมบนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน(ภายในปี 2564)   2. ระบบการ
เลื่อนวิทยฐานะเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาของผู้เรียน (ภายในปี 2564)                  
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของ ก.ค.ศ. (ภายในปี 2563) 4. ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภายในปี 2563) 
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ 
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู : กิจกรรม 2 ในเป้าหมายรวมที่ 1 ครูรุ่นใหม่ที่ได้รับการบรรจุ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิตและพัฒนาครู : กิจกรรม 1 ในเป้าหมายรวมที่ 2 มีระบบ
ข้อมูลครู (Teacher Data System) เพ่ือรวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้และการคาดการณ์อัตราก าลังครูใน
สาขาที่ขาดแคลน  
  ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู : กิจกรรม 1 จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ 
การพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา : กิจกรรม 5 จัดท าระบบและกลไกใหม่เพ่ือให้ครูมี
การพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง : กิจกรรม 10 จัดท าระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะหลักส าหรับครูช านาญการ : กิจกรรม 11 จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู 
National Professional Teacher Platform (NPTP)  
  ประเด็นที่ 4.3) เส้นทางวิชาชีพครูเพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เหมาะสม : กิจกรรม 2 แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนวิทยฐานะ และการคง
วิทยฐานะของครู  
  ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน 
สถานศึกษา : กิจกรรม 1 จัดท าข้อก าหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร : กิจกรรม 
3 จัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร : กิจกรรม 4 ระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหาร 
ให้มีสมรรถนะหลักและได้มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
  ประเด็นที่ 4.5) องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรม 3 ก าหนด 
บทบาทหน้าที่และอ านาจของ ก.ค.ศ. โดยเน้นระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล : กิจกรรม 5 ยกร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

  เรื่องที ่5 การปฏริปูการจดัการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21  
มี 5 ประเด็นที่เก่ียวข้อง และตอบสนองเป้าหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  เป้าหมายรวม/รายกจิกรรมและตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง  
  1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ จัดการ 
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน : ตัวชี้วัด จ านวนครูที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้  
เชิงรุก แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มุ่งเน้นสมรรถนะ (ภายในปี 
2562) 
  2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ 
ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน า
หรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน : ตัวชี้วัด 1. จ านวนครูที่ ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ (ภายในปี 
2562) 2. จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
(ภายในปี 2562) 3. จ านวนศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครู
ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
(ภายในปี 2562)     
  3. จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่าน  
การคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือน าไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเอง ได้ สถานศึกษามีรายวิชา
เพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อม จุดเน้น
ของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร : ตัวชี้วัด 1. จ านวนชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึง เพ่ือน าไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ขึ้นเอง
ได้ (ภายในปี 2562) 2. จ านวนรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาพัฒนาขึ้นใช้เอง ที่
ผ่านการประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อม จุดเน้น ขอ ง
สถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร (ภายในปี 2562) 
  4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่าง 
เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ : ตัวชี้วัด 1. มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
(ภายในปี 2562) 2. จ านวนสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ภายในปี 2562) 
  5. จัดให้มีระบบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform 
เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุผล ด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ทั้งในระบบการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุง
รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน : ตัวชี้วัด  
1. มีระบบการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนชัดเจน (ภายในปี 2565)  
2. มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนได้เพ่ิมมากขึ้น  
(ภายในปี 2565) 3. มีการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
(ภายในปี 2565) 
  6. จัดท าจรรยาบรรณ (Code of conduct) ทีมุ่่งส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 
และจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา : ตัวชี้วัด ครู ผู้บริหาร และบุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่ก าหนด (ภายในปี 2563) 
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  7. ร่วมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนานาแบบทดสอบให้วัดสมรรถนะตามหลักสูตร 
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อค าถามที่
ใช้วัด ผู้เรียนได้รับการจัดสรรโอกาสและได้เข้าศึกษาต่อด้วยด้วยวิธีการที่หลากหลาย : ตัวชี้วัด วิธีการจัดสรร
โอกาสและการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อที่หลากหลาย มีความเป็นธรรม และสามารถลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา (ภายในปี 2562) 
  8. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน  สถานศึกษามีแนว
ปฏิบัติ การประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของครู สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ และเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา : ตัวชี้วัด 1. มีข้อเสนอว่า
ด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยวัดจากร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาในตัวชี้วัดที่
สถานศึกษาก าหนด  (ภายในปี 2562) 2. มีประกาศ/กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อก าหนด
ด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาส าหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ภายในปี 
2562) 3. สถานศึกษามีความเท่าเทียมด้านคุณภาพการศึกษามากข้ึน (ภายในปี 2563) 
  9. สถานศึกษาระดับต่างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่าง 
เหมาะสม มีแอพพลิเคชั่นส าหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรการการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล 
และคุ้มครองทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ สถานศึกษามีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
: ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิ ภาพ 
(ภายในปี 2562) 2. มีแอพพลิเคชั่นที่ครู ผู้เรียน และนักเรียน สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว ครอบคลุมทุกสถานศึกษา 
ในทุกพ้ืนที่ (ภายในปี 2562) 3. จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการบริการดูแลและคุ้มครอง (ภายในปี 2565) 4.ร้อย
ละของสถานศึกษาท่ีมีระบบคุ้มครองผู้เรียน (ภายในปี 2563) 
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกรายประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  ประเด็นที่ 5.1)  การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ : กิจกรรม 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัด
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การ
สอนด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน ด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้าน
บทบาทของครูในยุคใหม่ : กิจกรรม 3 สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน สื่อ 
ตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม : กิจกรรม 4 จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา  
  ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม : กิจกรรม 1 จัดท า 
ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับผู้เรียน : กิจกรรม 2 ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน : กิจกรรม 3 จัดท าจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริม การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา  
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  ประเด็นที่ 5.3)  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษา 
ต่อ : กิจกรรม 1 จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ : กิจกรรม 2 จัดท าข้ อเสนอให้มี
การทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและประกาศใช้ 
  ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา : กิจกรรม 1 จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการ 
พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผ่านการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ :  
กิจกรรม 2 ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อก าหนดด้านคุณภาพของการจัด การศึกษา
ส าหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษาน าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา : กิจกรรม 3 จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือ พัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
    ประเด็นที่ 5.5) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน : กิจกรรม 2 พัฒนา 
ระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว เพ่ือให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้าถึง
ข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ : กิจกรรม 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา : กิจกรรม 4 จัดบริการการดูแล
คุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ : 
กิจกรรม 5 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน  
       เรื่องที ่6 การปรบัโครงสรา้งของหนว่ยงานในระบบการศกึษา เพือ่บรรลเุปา้หมายในการ 
ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนและยกระดบัคุณภาพของการจัดการศึกษา มี 2 ประเด็นที่เก่ียวข้อง และ
ตอบสนองเป้าหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  เป้าหมายรวม/รายกจิกรรมและตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง 
      1. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา 
 ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป : ตัวชี้วัด  มีกฎกระทรวง 2 ฉบับ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้เป็นกฎหมาย (ภายในปี 2563) 
  2. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกอ านาจและหน้าที่เพ่ือรองรับรูปแบบใหม่ 
ที่แยกความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านก ากับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการสนับสนุนต่างๆ 
(Supporter) และด้านการด าเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หน้าที่ และอ านาจสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ : ตัวชี้วัด  มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 
(ภายในปี พ.ศ.2564) 
     กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
    ประเด็นที่ 6.1)  สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา : กิจกรรม 
จัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และ
บริหารงานทั่วไป)  
  ประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ : กิจกรรม จัดท าข้อเสนอ 
การปรับปรุงบทบาทหน้าที่และอ านาจที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  
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  เรื่องที ่7 การปฏิรปูการศึกษาและการเรยีนรูโ้ดยการพลกิโฉมดว้ยระบบดจิทิลั 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) มี 3 ประเด็นที่เก่ียวข้อง และตอบสนอง
เป้าหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  เป้าหมายรวม/รายกจิกรรมและตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง 
  1. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ  
Social Enterprise และคนทุกช่วงวัยน าไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่วประเทศและน าไปสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล : ตัวชี้วัด  1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานของ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล (ภายในปี 2563) 2.มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ Social Enterprise และคนทุกช่วงวัยน าไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่ว
ประเทศ และน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่ส ากล (ภายในปี 
2563) 
  2. มีระบบข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 
และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษา ทุกระบบการศึกษา สามารถใช้ประกอบการจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาได้อย่างครอบคลุมการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระบบ  ร ะบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือ  การบริหารจัดการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมี
ฐานข้อมูลกลางรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุก
หน่วยงานที่จัดการศึกษาท้ังในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ประกาศกฎหมาย
การบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา จัดโครงสร้างองค์กรศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
แห่งชาติ : ตัวชี้วัด  1. ร้อยละความส าเร็จของฐานข้อมูลกลางรายบุคคล ได้แก่ 1) ผู้เรียน 2) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) สถานศึกษา 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา (บังคับใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ภายในปี 2562 ส่วนราชการที่จัดการศึกษาส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาแก่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาแห่งชาติ ตามกฎหมายที่ก าหนด ภายในปี 2565) 2.ร้อย
ละความส าเร็จของการจัดท ากฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา (ภายในปี 2564)   
     3. เสริมสร้างทักษะการรู้ดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ก าหนดสมรรถนะ 
ด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (Digitaland media literacy) ที่ปรับตามความจ าเป็นในแต่ละช่วงวัย 
ที่เหมาะสม บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ คู่มือ
ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับผู้ปกครอง นักเรียน วัยท างาน ผู้สูงอายุ 
ด าเนินงานร่วมกับศูนย์การเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับประชาชน เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ 
น าร่อง การประเมินระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อแต่ละช่วงวัย และทบทวนแก้ไข ปรับปรุง 
ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก ตัวชี้วัด   
1. จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนแล้วเสร็จ  
(ภายใน ปี 2562) 2. มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่า 
ทันสื่อ(ภายในปี 2565) 3. ร้อยละ 60 ของประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและ 
การรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก (ภายในปี 2565) 
     กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
    ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล 
แห่งชาติ : กิจกรรม 2 น าผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมาประมวล และด าเนินการผูกรวมและน ามา
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล : กิจกรรม 3 ขยายเครือข่ายแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัล โดยการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP)  
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  ประเด็นที่ 7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) : กิจกรรม 
1 จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In Education) : กิจกรรม 2 จัดท ากฎหมายการ
บริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
  ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ ดิจิทัล  
(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy)  
เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อน
การรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต : กิจกรรม 1 จัดท าข้อเสนอ  
ว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน : กิจกรรม 2 เสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ : กิจกรรม 3 ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของคนไทย 
 

๔. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 (2560 - 2564)    
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
 1. ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล  
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน  มีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ  มีที่ยืนและ
เปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย  
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบวิสัยทัศน์ประเทศไทย  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มคุณภาพการผลิต  บนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

 6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
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  วตัถปุระสงค์  
 1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี  

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได ้ 

 3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

 4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี การท างาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

 6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการ 
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

 7) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค และ 
นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า 
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 

 เป้าหมายรวม 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม  มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและมีความเป็นไทย 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจรากฐานมีความเข้มแข็ง   
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกจิปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ  
ลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ 
เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน      
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ  
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทาง
สังคมท่ีเข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ ที่เชื่อมโยง 
การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ  
การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนา
องค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่
ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการ
เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต
อย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
ก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ  
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทาย 
ที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต  และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น  
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ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์
บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัย
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน
สังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็น
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย  
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  
และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่าง
เป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ การ
ด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส์และ
หน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและ
จังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง จะเป็น
โอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง น่าอยู่และมี
ศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา ในกรุงเทพฯ 
และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการ 
เปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
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5. นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ด้วยความมั่นคงแหง่ชาต ิ(พ.ศ.2562-2565) 
  นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยความมัน่คงแหง่ชาต ิ(พ.ศ.2562 - 2565)   
   นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) ได้ประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ  
   กรอบแนวคิดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)    
รวม 7 กรอบแนวคิด ชุดที่ 1) ข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ชุดที่ 2) น้อมน า
ศาสตร์พระราชาเป็นหลักการท างานด้านความมั่นคง ชุดที่ 3) การให้ความส าคัญกับความมั่นคงแบบองค์รวม 
(Comprehensive Security) ชุดที่ 4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 5) ประชารัฐ ชุดที่ 6) ความมั่นคงภายในประเทศ ชุดที่ 7) การรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศ 
    วิสัยทัศน์ “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาท
สร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก” 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 นโยบาย 
     นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
    นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
   นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
   นโยบายที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
   นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
   นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   นโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
   นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
   นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
   นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
   นโยบายที่ 16 : เสริมสร้างดลุยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 19 แผน 
   1. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
   2. แผนการข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง 
   3. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   4. แผนการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
      5. แผนการพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
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         6. แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
   7. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   8. แผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   9. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   10. แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   11. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
   12. แผนการรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 
   13. แผนการรักษาความมั่นคงทางทะเล 
   14. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
   15. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
   16. แผนการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   17. แผนการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
   18. แผนการรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
   19. แผนการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

  ภารกจิส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เกีย่วข้องนโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ย 
ความมัน่คงแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2560 - 2564) จ านวน 6 แผน ดังนี้  
    แผนที่ 1. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมและ
มีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
   มีกลยุทธ์ 6 ข้อ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องในกลยุทธ์ที่ 5 ของแผน : 
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมท่ีดีงาม ความภูมิใจ   ใน
ชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา   เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง  

แผนที ่3. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ์ทรงเปน็ประมขุ รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
     แผนที่ 7. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับนโยบาย     
ความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

แผนที ่10. แผนการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ
มั่นคงภายใน 

 เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัย          
จากยาเสพติด 
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 แผนที่ 11. แผนการเสรมิสรา้งความมัน่คงของชาตจิากภยัทจุรติ รองรับนโยบายที ่9 : เสริมสร้างความม่ันคง
ของชาติจากภัยการทุจริต  

เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง 
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

 แผนที่ 19. แผนการรักษาความมัน่คงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบาย 
ที ่๑๑ : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

6. นโยบายรฐับาล ในสว่นนโยบายเรง่ดว่น 12 เรื่อง 
 ทีเ่กี่ยวข้องภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  5 เรื่อง 
    นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอด
อุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษเมือง
อัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร ไร้สายใน
ระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชนในการเข้าถึง
ตลาดในประเทศและตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสาร
สมัยใหม่ ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต  

   นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ใน
ระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบัน 
การศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติ
จริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ของประเทศ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือป้องกันและลด
ผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต  
      นโยบายเรง่ดว่นที่ 8 การแก้ไขปญัหาทจุริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่าย
ราชการประจ า โดยเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท า
ผิดอย่างเคร่งครัด น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด 
และเร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทัง้ให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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    นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ ทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่ง
ผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายใน ฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการ
ทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมส าหรับผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟูและเร่ง
สร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
เป็นหลักในการด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน     ทั้งในด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ และสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็น
การแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล  

   นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ และอนุญาต
ของทางราชการที่ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รัฐ ลด
ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็น  ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน  แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด     การเรียนรู้
และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  

 

7. เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 
สรา้งหลกัประกนัให้การศกึษามคีณุภาพอยา่งเทา่เทยีมและครอบคลมุ และสง่เสรมิโอกาสในกา
เรยีนรูต้ลอดชีวติส าหรบัทกุคน 
   ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  
ในการประชุม สุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 
เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และ
ประเทศไทยได้มีการด าเนินการ เพ่ือก าหนดและจัดท ากรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดกลไกการติดตามผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน(กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน(กพย.) 3 คณะ 
    เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ  (1) ก าหนด
นโยบายและอ านวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (2) ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดท า Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 (4) ให้ค าปรึกษาและก าหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการด าเนินงาน
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  และ 
(5) ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของ  ส่วนราชการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม Roadmap 



26 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

  ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ประกอบด้วย 
เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดท าตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา ในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล
ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจ าแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับโลกที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน 
และ (2) ส่วนที่ก าหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลใน
ประเทศและการจัดท าฐานข้อมูลของประเทศที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการในแต่
ละประเด็นด้วย  
     ภารกจิของส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มสีว่นเกีย่วข้องกบัเปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยนื 
เป้าหมายที ่4 สรา้งหลกัประกันให้การศกึษามคีุณภาพอย่างเทา่เทยีมและครอบคลมุ และสง่เสริมโอกาสในการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรบัทกุคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค ์ดังนี ้
  เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.1.1) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่3 (ป.3) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรยีนระดับชาต ิ(National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด : ตัวชี้วัดทดแทน : 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สช. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
      4.1.4) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 
100 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
     4.1.5) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม :  ค่าเป้าหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
   4.1.6 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้
เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน) 
   4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) 
ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช.: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : 
หน่วยร่วมสนับสนุน) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัด
หลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 
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    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 จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วดัทดแทน : ค่าเป้าหมาย 
ระหว่างก าหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / กศน. : หน่วยสนับสนุน) 
       4.3.1.4 จ านวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อยภายใต้ตัวชี้วัดหลัก 
: ค่าเป้าหมายระหว่างก าหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
      เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น  
ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การ
เป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีการด าเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัด 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความส าคัญทุกระดับ 
ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน 
ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.A  (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา 
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการปรับให้ 
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วดัหลัก (ศทก.สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : 
หน่วยร่วมสนับสนุน) 
    เป้าประสงค์ที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่าน       
ทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่ก าหนด ประกอบด้วย 
       4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น 
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อย่างน้อยได้รับการอบรมครู 
(เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจ าการ (Pre-Service) หรือระหว่างประจ าการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐาน
ของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย 100 (สกศ., สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
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8. แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2560 - 2579)  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค  ใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ ในการ
ท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education 
for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ 
(Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ า
ของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

 วสิยัทัศน ์
     “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 

 พันธกจิ 
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต        
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะในการเรียนรู้ในทศวรรษ 

ที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3. สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมี

คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุขและพอเพียง 
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ

รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่ 1 และความเหลื่อมล้ าในสังคม การเพ่ิมผลิตภาพของก าลังแรงงาน 
(Productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของทศวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

 

 วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
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เป้าหมายของแผนการศึกษาชาตกิ าหนดไว ้2 ด้าน 
1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (learner Aspirations) 
แผนการศึกษาชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ใน 

ศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะดังนี้ 
    - 3Rs ได้แก่ การอ่านออก การเขียนได้ และการคิดเลขเป็น 
    - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้าน 

การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทัน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

  2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง 
      - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
      - ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการทางการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา

ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      - ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ 

ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
      - ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพ่ือ 

การท างานหรือการมีชีวิตหลังการท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 
2.2 ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางด้านการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

      ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคม 

 2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ
ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าทีศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล
พึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและ 
มีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 

หนว่ยงานสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่
ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพ และความพร้อมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆใน
สังคม และผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 
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2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัดและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง(Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลงัคนใน
ประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางการเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงของชีวิตประชาชน สังคม และประเทศชาติ และการ
สร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

      กรอบยทุธศาสตร์แผนการพฒันาการศกึษาแหง่ชาติ 
       แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 
ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศกึษาแหงชาติบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และแผนการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 การจดัการศกึษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่ นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าวพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 

 

            ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลติและพัฒนาก าลงัคน การวจิยั และนวตักรรม เพื่อสรา้งขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ   

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสรรถนะในสาขาที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมที่สร้างเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท า
แผนพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาศักยภาพทกุชว่งวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้  มเีป้าหมาย ดังนี ้ 
         3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
         3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
         3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
         3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
         3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
         3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
         3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อ 
การเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
พัฒนาระบบกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่
ส าคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทยีมทางการศกึษา มเีปา้หมาย ดังนี ้
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การจดัการศกึษาเพื่อสรา้งเสรมิคณุภาพทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม มเีปา้หมาย ดังนี ้
  5.1 คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร  แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนต่างๆ และพัฒนา
องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงาน
และโครงการส าคัญ เช่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการศกึษา มีเป้าหมายดังนี้ 
       6.1 โครงสร้างบทบาท และระบบบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบ
การเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และมี
แผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการ
พัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดรองน าร่องระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์
และอุปทาน เป็นต้น 

  

9. นโยบายดา้นการศกึษาของรฐับาล (พลเอกประยทุธ์  จันทรโ์อชา  นายกรัฐมนตร)ี   
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้ก าหนดนโยบาย 
ไว้ 12 ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 นโยบาย ดังนี้   
  

 นโยบายที ่1 การปกปอ้งและเชดิชสูถาบนัพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญ
ยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทยรัฐบาลถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้อง
รักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ สบืสาน รักษา ต่อยอดศาสตรพ์ระราชาและโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารขิอง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชน และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนาประเทศ เพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๑.๒ ต่อยอดการด าเนนิการของหนว่ยพระราชทานและประชาชนจติอาสาพระราชทานตาม 
แนวพระราชด าริ ให้เป็นแบบอย่างการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลั งความรัก ความสามัคคี ทั้ง
ของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการภาคเอกชน และชุมชน 

๑.๓ สรา้งความตระหนกัรู ้เผยแพร ่และปลกูฝงัใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้อง 
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
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 นโยบายที ่2 การสรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศ และความสงบสขุของประเทศ 
๒.๑ รกัษาและป้องกนัอธปิไตยและความมัน่คงภายในของประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล  

ทางอากาศ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
อ านาจก าลังรบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าว
กรอง การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้ง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของ
ชาติ และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

๒.๒ ปลกูจิตส านึก เกียรตภิมู ิและศกัดิ์ศรีความเปน็ชาติไทย การมีจติสาธารณะและ 
การมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคีปรองดองและความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลัก
คิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม“ประเทศไทยส าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

๒.๓ พฒันาและเสริมสรา้งการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าส่วนตน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง 

๒.๔ สรา้งความสงบและความปลอดภยัตัง้แตร่ะดบัชมุชน โดยก าหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของ
ประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่ 

๒.๕ แกไ้ขปญัหายาเสพติดอยา่งจรงิจงัทัง้ระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องอย่าง
เด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพราย
ใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทาง
สาธารณสุข  

  

 นโยบายที ่3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้
สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม
ไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 

๓.๑ สง่เสริมวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณ ีภูมิปัญญา ภาษาไทยและภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลาย 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยเพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
อย่างเหมาะสม 
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๓.๒ ปลกูฝังคา่นยิมและวฒันธรรมทีด่ีทัง้ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม กตัญญ ูความซื่อสตัย ์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี  
โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่
มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๓.๓ ท านบุ ารงุศาสนาให้มคีวามเข้มแขง็ ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการ 
เผยแผ่หลักค าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคีปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค าสอนของ
พระพุทธเจ้าและสามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

๓.๔ สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้น  
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ
พหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม 
ที่เป็นสากล เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

 

 นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ในโอกาสที่ประเทศไทยด ารงต าแหน่งประธาน
อาเซียนในปี ๒๕๖๒ รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อให้ประเทศไทยมี
บทบาทน าในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะด าเนินการ 
ดังนี้ 

๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรคข์องไทยในภูมภิาคและเวทโีลก ด าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานของหลักการการไว้เนื้อเชื่อใจกัน 
การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย้ าความส าคัญของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 

๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผน่ของอาเซยีน ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “ร่วมมือ 
ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าที่
ยั่งยืนในภูมิภาค 

๔.๓ สง่เสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือ 
น าไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ 
ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างการรับรู้
ที่กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก 

๔.๔ สง่เสริมความรว่มมือระหวา่งประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบ 
ใหม่ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การโยกย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์ 

๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทตูเชิงรกุเพื่อประชาชน เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย  
และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชู ผลประโยชน์ของไทยใน
ต่างประเทศ 
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 นโยบายที ่5 การพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขง่ขนัของไทย 
  5.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงนิและการคลงั  
 ๕.๑.๑ ด าเนนินโยบายการเงนิการคลงัเพื่อใหเ้ศรษฐกจิไทยสามารถตอบสนองต่อความ 
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจทุกระดับ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามา
ให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบันการเงินไทย เพ่ือรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา
สากล เร่งขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน 
 ๕.๑.๒ ก ากบัดูแลวนิยัการเงนิการคลัง โดยติดตามก ากับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐ 
ด าเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 
 ๕.๑.๓ ปฏริปูโครงสร้างรายไดภ้าครฐั เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  
ทั้งในส่วนของรายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ 
 ๕.๑.๔ ปฏริปูระบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง 
พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของประชาชน 
พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออมและการลงทุนระยะยาว
ให้สามารถรองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๕.๑.๕ สรา้งแพลตฟอรม์เพื่อใชใ้นการออกแบบนวตักรรมเชงินโยบายที่มีเครื่องมือและ 
เทคนิคสมัยใหม่ต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการเพ่ือให้สามารถก าหนดนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที 
  ๕.๒ พฒันาภาคอุตสาหกรรม 
 ๕.๒.๑ พฒันาอุตสาหกรรมภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิชวีภาพเศรษฐกจิหมุนเวยีน และ 
เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิต
สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ 
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า การบริหารจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด  กลุ่ม
จังหวัด เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับกฎระเบียบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
 ๕.๒.๒ พฒันาอุตสาหกรรมไทยใหส้ามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยหีรือ 
แนวโน้มการค้าโลก โดยค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันแนวโน้มความต้องการของตลาดใน
ประเทศและตลาดโลก เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรม
ใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต 
 ๕.๒.๓ สรา้งกลไกสนบัสนนุการพฒันาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการรายใหม่  
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินการพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้
มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการ 
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 ๕.๒.๔ พฒันาระบบและกลไกภาครฐัและสภาพแวดล้อมใหม้ีประสิทธภิาพในการ 
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การตลาด และการบัญชีเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทาง
ต่าง ๆ ให้สามารถเป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ
ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 
  ๕.๓ พฒันาภาคเกษตร 
 ๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตร 
ส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร 
 ๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทาง 
การเงินการคลังของภาครัฐ 
 ๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่มทักษะการประกอบการ 
และพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ 
 ๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ สิน ค้าเกษตรเพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพ 
ชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน 
 แหล่งเงินทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการ  
ท าการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติซ้ าซากโดยก าหนดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning) 
 ๕.๓.๖ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ 
 ๕.๓.๗ ส่งเสริมการท า ปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ๕.๓.๘ ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการ 
รักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 
  ๕.๔ พฒันาภาคการท่องเทีย่ว 
 ๕.๔.๑ พฒันาคุณภาพและความหลากหลายของแหลง่ท่องเที่ยว โดยส่งเสริมพัฒนาให้ 
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบ
นิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการการท่องเที่ยว
เรือส าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๕.๔.๒ ดงึดูดนกัท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพ รายไดสู้ง โดยมุ่งเน้นขยายตลาดคุณภาพพร้อม 
กับรักษาตลาดเดิม รวมทั้งน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๔.๓ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานธรุกจิบริการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเทีย่ว อาท ิ
ธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพ่ือสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้าง
โอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล 
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 ๕.๔.๔ ดแูลความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วอยา่งเข้มงวด โดยเพิ่มมาตรฐานการดูแล 
รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากอาชญากรรม การฉ้อฉลและอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของ
ผู้ประกอบการ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวทางน้ าหรือทางทะเลเกาะ หมู่เกาะ ถ้ า และน้ าตก อ านวยการและบูรณาการความช่วยเหลือ
นักท่องเทีย่วให้มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๔.๕ สง่เสรมิใหเ้กดิการกระจายรายไดจ้ากธรุกจิท่องเทีย่วสูช่มุชน โดยพัฒนา 
เครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลักธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และ
การพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและท าธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มากขึ้น อาทิ 
การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 
  ๕.๕ พฒันาการค้าการลงทนุเพื่อมุง่สู่การเปน็ชาติการคา้ การบรกิารและการลงทนุในภมูภิาค 
  ๕.๖ พฒันาสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
  ๕.๗ พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านดจิทิลัและการมุง่สู่การเปน็ประเทศอจัฉรยิะ 
 ๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ 
ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 
ในระบบ 5G 
 ๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้าส่งออก 
และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล 
 
 ๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ 
ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด 
  ๕.๘ พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยกีารวจิยัและพฒันา และนวตักรรม 
 ๕.๘.๑ พัฒนาสภาพ แวดล้อมและระบบ นิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 ๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ า 
  ๕.๙ ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิยุคใหม่ 
 ๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
 ๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการ
ผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 
 ๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ 
 ๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย 
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 นโยบายที ่๖. การพฒันาพืน้ที่เศรษฐกจิและการกระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค 
 การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่จะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ ภูมิภาคและ

สร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการ
พัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้างสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และ
แก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 
 ๖.๑ สง่เสริมพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษเพื่อเปน็ศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของเอเชยี 
 ๖.๑.๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง 
 ๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 ๖.๑.๓ เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค 
 ๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.๒ สง่เสริมและเรง่รัดการพฒันาเมืองอจัฉริยะนา่อยูท่ัว่ประเทศ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนา
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 นโยบายที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 7.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 ๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี 
 ๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทาง
การเงินของวิสาหกิจชุมชน 
 ๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน 
 ๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด า เนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 
 

  ๗.๒ สรา้งความเข้มแขง็ของชมุชน 
๗.๒.๑ สรา้งผูน้ าชุมชน ยกย่องปราชญช์าวบา้น เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็น 

วิทยากรในการขับเคลื่อนและสร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้
เสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันผู้อ่ืนและเป็นพลังส าคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ า 
การพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชนท้องถิ่น 

๗.๒.๒ ยกระดบัคุณภาพตลาดชุมชน สถาบนัการเงนิของชมุชนสวสัดิการชุมชน 
สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต แหล่งเงินทุนโลจิสติกส์ ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเพ่ือต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้สามารถ
เชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของภาค รวมถึงก ากับดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ รวมทั้ง 
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการที่จ าเป็นภายในชุมชน 

๗.๒.๓ แก้ไขปญัหาที่อยู่อาศัย ที่ดนิท ากนิ สร้างชมุชนทีน่า่อยู่ มุ่งเน้นการจัดการที่อยู่ 
อาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพ้ืนที่เมืองแบบองค์รวม เพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่เอ้ือ
อาทร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองและชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
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๗.๒.๔ สรา้งพลงัในชมุชน โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังทางสังคมภาคีเครือข่าย 
การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นก าลังในการพัฒนาเพ่ือส่วนรวมโดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
พลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดินเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ การ
สร้างพลังสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 
และการสร้างพลังภูมิคุ้มกันเพื่อการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
เตือนภัย 

๗.๒.๕ สรา้งเครือขา่ยชมุชนทีเ่ขม้แขง็ เน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน 
เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐโดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถน าเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน 
เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย 
 

  ๗.๓ สง่เสริมบทบาทภาคเอกชนในการชว่ยพฒันาสังคมและเศรษฐกจิฐานราก โดยการสร้าง 
 “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้
เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่จะช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ หรือผู้ผ่าน
การต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน 
 

 นโยบายที ่8 การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพของคนไทยทกุชว่งวยั 
  ๘.๑ สง่เสริมการพฒันาเด็กปฐมวยั 

๘.๑.๑ จดัให้มรีะบบพฒันาเดก็แรกเกิดอยา่งตอ่เนือ่งจนถึงเด็กวยัเรยีนใหม้โีอกาส 
พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒ นาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่
ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ 
การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการ
ยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๘.๑.๒ สง่เสรมิการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก 
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

๘.๒ พฒันาบัณฑิตพนัธุ์ใหม่ 
๘.๒.๑ ปรบัรปูแบบการเรยีนรูแ้ละการสอนเพื่อพฒันาทกัษะและอาชพีของคนทุกชว่งวยั 

ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

๘.๒.๒ จดัการศึกษาเชงิบรูณาการกบัการท างานเพื่อพฒันาสมรรถนะของผูเ้รยีน ทั้งใน 
ส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต 
และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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๘.๓ พฒันาอาชวีะ พฒันาคุณภาพวชิาชพี และพฒันาแรงงานรองรบัอตุสาหกรรม ๔.๐  
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
ก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม 
และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 
รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง  
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือ
กลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้
ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือ
ร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

๘.๕ วจิยัและพัฒนานวตักรรมทีต่อบโจทยก์ารพฒันาประเทศ 
๘.๕.๑ สง่เสรมิการวจิยัและพฒันานวัตกรรมเพือ่ขจัดความเหลือ่มล้ าและความยากจน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่  
ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส า หรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน 
อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8.๕.๒ สง่เสรมิการวจิยัและพฒันานวตักรรมทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีขัน้สงู 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของ
ประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน 
และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ใน  
เชิงพาณิชย์ 

๘.๕.๓ สรา้งเครือขา่ยการท าวจิยัระหวา่งภาคสว่นตา่ง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ 
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูร
ณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การ
เพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

๘.๖ สง่เสริมการเรยีนรู้และพฒันาทักษะทุกชว่งวยั 
๘.๖.๑ มุง่เนน้การพฒันาโรงเรยีนควบคู่กบัการพฒันาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผล
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โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่
จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรื อส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๘.๖.๒ พฒันาแพลตฟอรม์การเรยีนรูผ้า่นระบบดจิทิลั พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
อุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วย 
จัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาด
เล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

๘.๖.๔ พฒันาทักษะอาชีพทุกชว่งวยั โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน 
ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีในอนาคต 

๘.๖.๕ สง่เสรมิหลักคดิที่ถกูตอ้ง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ 
ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และ
กติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

๘.๗ จดัท าระบบปริญญาชมุชนและการจดัอบรมหลักสตูรระยะสัน้ เน้นออกแบบหลักสูตร 
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน
เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไป
พร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 
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 นโยบายที ่10 การส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
  10.1 ปรบัปรุงระบบราชการในดา้นองคก์รหรอืหนว่ยงานภาครฐัทัง้ในระดบั ประเทศ  
ภูมิภาค  และท้องถิ่น  ทบทวนการจัดโครงสร้ า งหน่วยงานภาครั ฐที่ มีอ านาจหน้าที่ ซ้ าซ้อนหรือ 
ลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
  10.๒ ใชม้าตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงัคา่นยิม คุณธรรม จรยิธรรม และจิตส านึกในการ 
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก 
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน 
ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
  10.๓ ปรบัปรงุและจดัใหม้ีกฎหมายเพื่อใหค้รอบคลมุการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การ
มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กร ต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
 

10. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจละคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 เป้าหมาย คือ ลดปริมาณการใช้น้ าเสริมสร้างจิตส านึกสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความ เลื่อมล้ าทางสังคม 
 เป้าหมาย คือ ยกระดับรายได้ชุมชนสู่ความยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย คือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐานประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 เป้าหมาย คือ เพ่ิมรายได้ละกระจายรายได้การท่องเที่ยว 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจาการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 
 เป้าหมาย คือ เพ่ิมรายได้และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
สร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดดและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 เป้าหมาย คือ สร้างความตะหนักรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมใหม่ 
 

11. แผนบรูณาการด้านการศกึษาระดบัภาค (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 
 วสิยัทัศน์  

“ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตสามารถพ่ึงตนเองได้
อย่างมีความสุขและยั่งยืน” 

 

 พันธกจิ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และเชื่อมโยงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของหลักสูตรและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการแข่งขันในเวทีโลก 
 

 เป้าหมาย 
  1. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
  2. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3. ประชากรวัยเรียนและวัยท างานมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. ประชากรวัยเรียนและวัยท างานมีศักยภาพในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก 
 

 ทิศทางแผนบรูณาการดา้นการศกึษาระดบัภาค (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2. พัฒนาศักยภาพของประชากรทุกช่วงวัย 
3. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบการจดัการศกึษา และกระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
 เป้าหมาย 

1. มีระบบการจัดการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ประชากรได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลาย 
รูปแบบ 

2. มีกลไกในการจัดการศึกษาผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อเนื่อง เชื่อมโยงของทุก
ภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ต่อเนื่องเชื่อมโยงและบูรณาการ
ในการพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการของสังคม ชุมชน และผู้ประกอบการ 

4. มีระบบการประเมินผลเชิงพัฒนาผู้เรียน 
5. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
6. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และสามารถอยู่ร่วมผู้อ่ืนในสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
7. ครูมีทักษะในการจัดการการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
8. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ 
9. มีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
10. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 กลยทธ ์
  1. สร้างระบบการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชากรได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่
หลากหลาย รูปแบบ 
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
สามารถน าเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ต่อเนื่องเชื่อมโยงและบูรณา
การในการพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการของสังคม ชุมชน และผู้ประกอบการ 
  4. พัฒนาระบบการประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองผ่าน
การเรียนรู้ Active Learning 
  6. ส่งเสริมละพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ผ่านการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย 
  7. พัฒนาผู้บริหาร และครูให้มีทักษะในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายผ่านกระบวนการ PL 
  8. ส่งเสริม และพัฒนาการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาศกัยภาพของประชากรทกุชว่งวยั 
  เป้าหมาย ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1. ช่วงวัยแรกเกิด-ปฐมวัย 0-5 ปี  
  2. ช่วงวัยนักเรียน 5-14 ปี 
  3. ช่วงวัย/นักศึกษา 15-21 ปี 
  4. ช่วงวัยท างาน 21-59 ปี 
  5. ช่วงวัยผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป 
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 ยุทธศาสตร์ที ่3 สง่เสริมพฒันานวตักรรม และเทคโนโลยดีจิิทลั 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขอประชากร 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุน 
 

๑2. นโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร (นายณฏัฐพล  ทีปสวุรรณ)  
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) มีสาระส าคัญ ดังนี้  

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบาย
เร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

หลักการ 
๑. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ บุคลากร 

ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 

๒. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
 

ระดับก่อนอนุบาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในด้านสุขภาพ

และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 

ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา 

ทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการ
รู้จักและประเมินตนเอง 

 

ระดับประถมศึกษา 
มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
๑. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
๒. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
๓. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
๔. เรียนรู้ด้วยวธิีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จาก

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียน
และครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
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5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
๖. จัดการเรียนการสอนเพ่ือทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
๗. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)      
๘. จัดให้มีโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

ระดบัมธัยมศกึษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
๑. จัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
๒. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี

งานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 

ระดบัอาชวีศึกษา 
มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชนภูมิภาค

หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
๑. จดัการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
๒. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  
๓. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ  
๔. จัดทั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้  
๑. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ  
๒. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 

การขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ 
๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง 

กับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  
๓. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และ 

การบริหารจัดการ 
๔. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง  

ข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตาม

ความต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
๖. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ 

หนว่ยจัดการศึกษา 
๗. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ........... โดยปรับปรุงสาระส าคัญ 

ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
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๘. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล / 
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร 
อธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

๙. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

๑๐. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๑. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 

ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งาน 
ในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้อง
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  
ด้วยเชน่กัน 
 

๑3. สาระส าคญัของแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ  

วิสัยทัศน์ 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบรหิารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ของ
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 

 เป้าประสงค์รวม 
  1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ

ในศตวรรษท่ี 21 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 
  2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
  3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย 
7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์ 
 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดท่ีถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริ 
 1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ 
การเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 
 1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 พฒันาก าลังคน การวจิยั เพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
  กลยุทธ์ 
 2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
(อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
 2.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย
ทางการศึกษา 
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 ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 พฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษยใ์หม้ีคณุภาพ 
  กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
 3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ที่เท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
 3.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
 3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพ 
 3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.9 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 

 4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 

 4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์ แบบ
เปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์  
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/
บริการประชาชน 
 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็น
เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
 5.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมี ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
 5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 5.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว  
ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
 5.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์  
เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
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 5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน  

 

๑4. บทบาทและหนา้ทีข่องส านกังานศกึษาธกิารจังหวดั 
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 ให้มี

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ในเขต
จังหวัด ดังต่อไปนี้ 

1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกีย่วกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา

ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
 

15.  ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ของส านกังานศกึษาธกิารจังหวดักาฬสนิธุ์ 
       สรปุผลการวิเคราะห ์ ปัจจยัภายใน 
 จดุแขง็ จดุออ่น 
โครงสรา้ง  (Structure)     
S1 

มีหน่วยงานทางการศึกษา และมีการ
บริหารจัดการชัดเจน 

ขาดการบูรณาการ  การเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การบริการ (services) S2 การบริการทางการศึกษาสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การบริการทางการศึกษาบางพืน้ที่ไม่ครอบคลุม
ทั่วถึง 

Man   
(M1) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จ านวนเพียงพอ/เกิน 
2. ครูได้รับขวัญและก าลงัใจ  
(มีวิทยฐานะ) 

1. มีการจัดการเรียนรู้ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. โรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้นและไม่ตรง
สาขา 

M0ney   
(M2) 

งบประมาณของแต่ละหนว่ยงาน
เพียงพอ 

- โรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณไม่เพียงพอ 
- การบริหารจัดการของหน่วยงานไม่เทา่เทียมกัน 
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 จดุแขง็ จดุออ่น 
Material  
 (M3) 

วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้
เพียงพอ 

- การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ไม่คุม้ค่ากับวัสดุ 
อุปกรณ ์

Method   
(M4) 

แต่ละหน่วยงานมีระบบการบรหิาร
จัดการตามระบบราชการที่ดีและ
ชัดเจน 
 

-กระบวนการจัดการเรียนรู้ไมส่ะท้อนคุณภาพ
ของผู้เรียน 
-การบริหารต้องการความโปร่งใส 
-คิดสร้างสรรค ์

 

สรปุผลการวเิคราะห ์ ปจัจยัภายนอก 
 โอกาส อปุสรรค 
สังคม(Social) 
วัฒนธรรม (culture) 

-มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  ทีช่ัดเจน 
เช่น  แพรวา  โปงลาง  วฒันธรรมภูไท  
-ค่านิยมความเชื่อต่อระบบราชการ/ผู้
อาวุโส/ผู้มีการศึกษา 

1. ค่านิยมของผู้ปกครองไม่ส่งเสริมให้บุตรหลาน
เรียนต่อที่จังหวัดกาฬสนิธุ์ 
2. ไม่ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนตอ่สายอาชีพ 

Technology ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษา มีเครือข่าย
เทคโนโลย ีในการจัดการศึกษา 

1. การพัฒนานวัตกรรม  หรือเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การสื่อสารไม่ครอบคลุมและไมท่ั่วถึง 
2. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไดป้ระโยชน์
ไม่คุ้มค่า 

Economy เป็นแหล่งต้นก าเนิดของโครงการใน
พระราชด าริของรัชการที 9 ศาสตร์
พระราชา อุโมงค์ผันน้ า ล าพะยงั แก้มลิง   
ข้าวเขาวง ผ้าไหมแพรวา ท่องเที่ยว ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ เป็นแหล่งไดโนเสาร์ มี
ความอุดมสมบูรณ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์เป็นจงัหวัดที่ยากจน 

Legal มีกฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ 1. การปฏิบัติตามกฎหมายไม่เคร่งครัด 
2. การเลือกปฏิบัติ 

Politics จังหวัดกาฬสนิธุ์เป็นจงัหวัดน าร่อง
แก้ปัญหาความยากจน 

การน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ 

Environment มีโรงงานอุตสาหกรรม  รองรับผู้เรียนที่
จบสายอาชีพ 

แหล่งเรียนรู้เกิดมลภาวะ เนื่องจากอยู่ใกล้
โรงงานอุตสาหกรรม (โรงน้ าตาล  แป้งมัน)  
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สว่นที ่3  
สาระส าคญัของแผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ของส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
(ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร) 

 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง  
พ.ศ.2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบาย
รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ดังนี้ 

 

วสิยัทัศน ์  
 องค์กรชั้นน าการบูรณาการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

พันธกจิ    
 1. ส่งเสริม การบูรณาการ การบริหารและจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุกสังกัด 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

 3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

 

เป้าประสงค์รวม 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ  

ทุกสังกัดตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ประชากรทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 3. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 4. ประชากรทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และ

สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษาจังหวดักาฬสนิธุ ์  
 ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  วิจัย คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  บริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรัก เทิดทูลสถาบันหลักของชาติ ด ารงตนอย่างปลอดภัยห่างไกลภัย

คุกคามทุกรูปแบบ 
2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะที่จ าเป็นและสนองตอบความ

ต้องการของตลาดงาน 
3. ผู้เรียนทุกประเภท ทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
5.หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
6.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล   
 

ค่านยิม “KALASIN” 
  K  =  Knowledge  ความรู้ 
  A  =  Achievement สัมฤทธิ์ผล 
  L  =  Logical   มีเหตุผล 
  A  =  Academic  วิชาการ 
  S  =  Sustainable  ความยั่งยืน 
   I  =  Integration  การบูรณาการ 
  N  =  Network   เครือข่าย 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
“ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา” 
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แผนผังความเชือ่มโยงแผน ๓ ระดับ ของประเทศ สูแ่ผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
๑. ความม่ันคง 

๒. การสร้างความสามารถ 
ในการแขง่ขัน 

๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔. การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบ่ทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

(23 ประเดน็พฒันา) 
“คณะกรรมการยทุธศ์าสตรช์าต”ิ 

1.1 ประเด็นความมั่นคง 
1.2 ประเด็นการต่างประเทศ 

2.1 ประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
2.2 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคต 
2.3 ประเด็นการท่องเที่ยว 
2.4 ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 
2.5 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ- 
โลจิสติกส์ และดิจิทัล 
2.6 ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหมแ่ละวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.7 ประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2.8 ประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3.1 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 
3.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต 
3.3 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
3.4 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ดี 
3.5 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกฬีา 
 

4.1 ประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.2 ประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค 
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
4.3 ประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 

5.1 ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
5.2 ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

6.1 ประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
6.2 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
6.3 ประเด็นการพัฒนากฎหมาย 
และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

ระดับ ๑ 

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

(เกี่ยวข้องกับ สป.) 

5. การเสริมสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูค่วามมั่นคงและย่ังยืน 

1. การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 
8. การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ระดับ ๒ 

1. การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน (พลังงาน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล 
ในสังคมไทย 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

แผนปฏิรปูประเทศ  
๑ = ด้านการเมือง 
๒ = ด้านการการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓ = ด้านกฎหมาย 
๔ = ด้านกระบวนการยุติธรรม 
๕ = ด้านเศรษฐกิจ 
๖ = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗ = ด้านสาธารณสุข 
๘ = ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙ = ด้านสังคม 
๑๐ = ด้านพลังงาน 
๑๑ = ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ที่เกี่ยวข้องกับ สป. : ป.ศธ.เห็นชอบ) 
 

1.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 
 
 
 

หน่วยงานไม่ได้น าเสนอภารกิจในประเด็นน้ี 

1.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
9.5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และ
การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
 

 
 
 
 

หน่วยงานไม่ได้น าเสนอภารกิจในประเด็นน้ี 
 

๖.1 เสริมสร้างระบบบรหิารจัดการมลพิษ 
ที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
8.6 การปฏิรูประบบการบรหิารจัดการข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐ 
 

2.2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
2.3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธิส์ูง 
3.1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมาย
ที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการ
ทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
11.1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  
11.2 ด้านการป้องปราม 

2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตรแ์ผนปฏบิตัริาชการฯ 
สป. ป ี2564 

 

ระดับ ๓ 

ยทุธศาสตรแ์ผนปฏบิตัริาชการฯ 
ศธจ.กส. ป ี2564 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ของสังคมและประเทศชาติ 

2. วิจัย คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม 
ทางการศึกษา 

3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย 4. สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

6. บริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชวีิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค์รวม 
 

 
3. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 
2. วจิัย คิดคน้ และพัฒนานวัตกรรม 

ทางการศกึษา 
 

 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุมีการ 
บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ  

ทุกสังกัดตามหลักธรรมาภิบาล 

 
2. ผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะท่ี

จ าเป็นและสนองตอบความตอ้งการ 
ของตลาดงาน 

 
3. ผู้เรียนทุกประเภท ทุกช่วงวัย  

ได้รับโอกาสทางการศกึษาท่ีมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 

พันธกิจ 

 
2. ส่งเสรมิ สนับสนนุการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาในพืน้ท่ีท้ังในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

๓. ส่งเสรมิการสร้างโอกาสการเข้าถงึการศึกษาของ 
ประชากรทุกช่วงวยั ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถงึ

และเสมอภาค และมีทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
๑. ส่งเสรมิ การบูรณาการ การบริหารและ 

จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุกสังกัด 

วสิัยทัศน์  
 

องค์กรชั้นน าการบูรณาการจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพ  ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แผนผงัความเชือ่มโยงสาระส าคญัของแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์(ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร) 

 
 

 
4. ส่งเสรมิ สนับสนนุ การขับเคล่ือนการศกึษาท่ีสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ และเชือ่มโยงกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

 
2. ประชากรทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 
4. ประชากรทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ 

ในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมี

คุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการ
เรียนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 
5. หน่วยงาน สถานศึกษาและ

ผู้เรียนมีการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม
อันพงึประสงค์ท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 
6. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์

มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองผู้รับบรกิารได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว โปรง่ใส ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรัก  
เทิดทูลสถาบันหลักของชาติ  

ด ารงตนอย่างปลอดภัยห่างไกล 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 

 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง
ของสงัคมและประเทศชาติ 

 
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนทุกช่วงวยั 

 
4. สร้างโอกาส และลดความ

เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

 
6. บริหารจัดการแบบบูรณาการท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

กับส่ิงแวดลอ้ม 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

สรปุงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณและประเดน็ยุทธศาสตร์ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ์ 

 (ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร) 
 

 1. งบประมาณที่ไดร้บัจัดสรร 

งบประมาณรายจ่าย จ านวนเงนิ หมายเหต ุ
1. งบบุคลากร   
    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 29,200,000  
2. งบด าเนินงาน   
    2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,855,758  
    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000  
3. งบรายจ่ายอื่นๆ 829,600  

รวมเงนิงบประมาณ (1+2+3) 32,277,358  
 

 2. แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิัตริาชการ  จ านวนทั้งสิ้น  19  โครงการ โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หนา้ หมายเหต ุ

  ยุทธศาสตร์ที ่1 จดัการศกึษาเพื่อความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 
๑ โครงการการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
20,000 58   

2 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

49,000 59  

3 โครงการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

25,000 60   

4 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

191,100 61   

  ยุทธศาสตร์ที ่2 วจิยั คิดคน้ และพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
5 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
284,000 62  

6 โครงการ Coaching Team เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 31,200 63  
 ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนทุกชว่งวยั 

7 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

60,000 64  

8 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

30,200 65   

9 โครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

80,000 66  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หนา้ หมายเหต ุ

10 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 70,000 68  

11 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ 
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกล กศจ. 

100,000 69  

  ยุทธศาสตร์ที ่4 สรา้งโอกาส และลดความเหลือ่มล้ าทางการศกึษา 
12 โครงการทุนการศึกษาเพ่ือความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 50,000 70  

     

  ยุทธศาสตร์ที ่5 จดัการศกึษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
      
     

  ยุทธศาสตร์ที ่6 บรหิารจดัการแบบบรูณาการที่มปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล 
๑3 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
20,000 72  

๑4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2563-2565  
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) 

 38,900 73  

15 โครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

78,000 74  

16 โครงการก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2563 

16,800 75  

17 โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2564 

45,400 77  

18 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล 20,000 78  
19 โครงการให้ค าปรึกษาเรื่องแนวทางการบริหารงานการเงิน การคลัง 

ของสถานศึกษา เพ่ือการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

50,000 80  

รวมทัง้สิน้ 1,259,600  
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รายละเอยีดงาน/โครงการ ตามประเดน็ยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  จดัการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

 ๑. โครงการการขบัเคลือ่นการ
ด าเนินงานปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา 
 

กจิกรรม :  
1. จัดกิจกรรมตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
4. กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE 
5. รายงานผลการด าเนินงาน
ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (NISPA) ระบบดูแลและ
ติดตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา (CATAS) 
 

1 เพื่อก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร ใน
จังหวัดกาฬสินธุ ์
2. เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ให้ผูบ้ังคับ 
บัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทราบและเป็นข้อมูลในการวางแผน
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาต่อไป 

เชิงผลผลิต 
1. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้รับการรายงานผลการ
ขับเคลื่อนของหน่วยงานและ
สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตามนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธกิาร  
2. นักเรียนได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
เชิงผลลัพธ์ 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1,2,3,
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 24, ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ และส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถด าเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพในสถานศึกษา ประจ าปี  
2564   
2. นักเรียน นักศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์มี
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด  มีความตระหนัก
รู้ถึงโทษของยาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ร้อยละ 85 ของหนว่ยงาน 
ที่ด าเนินการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

20,000 
 

ต.ค. 62 
ถึง 

ก.ย. 63 

พัฒนา
การศึกษา 

     1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

2. โครงการพฒันาบคุลากรกลุม่
ลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการ
นกัเรยีน ส านกังานศกึษาธกิาร 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 
กจิกรรม : 
กิจกรรมที่ 1 
1. ศึกษาดูงานส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา 
2. ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับ
ป้ายพระราชทาน 
3. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี 
กิจกรรมที่ 2 งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. ประชุมพิจารณาใบสมัครสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 
เข้ารับการอบรมบุคลากรลูกเสือ
ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลกูเสือ A.L.T.C.  
ณ วิทยาลยั การอาชีพค าม่วง  
อ าเภอค ามว่ง จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ระหว่างวันที ่18-24 เมษายน 
2564 
 

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรโดยใช้
กระบวนทางการลูกเสือในการ
เรียนรู ้
2. เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้โดยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เชิงผลผลิต 
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก ์ลูกจา้ง
กลุ่มอ านวยการ และบุคลากร
กลุ่มลูกเสือ ยวุกาชาดและกิจการ
นักเรียน 10 คน 
เชิงผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู ้
ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ เกิด
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าที่
ราชการต่อไป 
 

ผู้บริหาร ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์
มีความรัก สามัคคี สามารถ
ท างานร่วมกันเป็นทีมให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

49,000 ม.ค .- 
ก.ย.64 

ลูกเสือฯ      1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

3. โครงการประเมนิสถานศกึษา
พอเพยีงและพฒันาเปน็ศูนยก์าร
เรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการศกึษา 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 
 
กจิกรรม : 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัด
ขับเคลื่อนพัฒนางานด้าน
สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
3. รับสมัคร/คัดกรองเอกสาร 
4. ประเมิน 
5. สรุปและรายงานผล 
 

1. เพื่อประเมินสถานศึกษา  
เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา(สถานศึกษา
พอเพียง) 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
สถานศึกษาพอเพียง พัฒนา
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา(ศรร.) 

เชิงผลผลิต 
1. การประเมินเป็นสถานศึกษา
แบบอยา่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา (สถาน 
ศึกษาพอเพยีง) ร้อยละ 10 
2. ประเมินสถานศึกษาพอเพยีง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา(ศรร.) ร้อยละ 5 
เชิงผลลัพธ์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
นักเรียน   สามารถบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันบ่มเพาะลกัษณะนิสัย
อยู่อย่างพอเพยีง ร้อยละ 80                     
 

1. สถานศึกษาขอรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษา
แบบอยา่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา (สถานศึกษา
พอเพียง) จ านวน 20 แห่ง 
2. สถานศึกษาขอรับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา (ศรร.) จ านวน 5 
แห่ง 
3. ผู้เรียนในสถานศึกษา   
สามารถบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ 
ด ารงชีวิตประจ าวัน บ่มเพาะ
ลักษณะนิสัยอยู่อยา่ง
พอเพียง  รอ้ยละ 80 
 

25,000 พ.ย.63 – 
ต.ค.64 

นิเทศฯ      1 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

4. โครงการสรา้งและส่งเสรมิ
ความเปน็พลเมอืงด ีตามรอย 
พระยคุลบาทดา้นการศกึษาสู่
การปฏบิตั ิ
 
กจิกรรม : 
๑.  จัดอบรมตามคู่มือโครงการฯ 
หลักสูตร ๑ วัน 
2. ประเมินผลโครงการฯสรุป
รายงานผู้เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของพระราชวงศ์จักรี  
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
โอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม สามารถวางแผนการ
ประกอบอาชีพเพื่อให้มีงานท า 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้
เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น
และชุมชนมีจิตส านึกรกัและ
ภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของ
ตนเอง 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี 
วิทยากรและครู บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน ๖๖๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ 
ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของ
พระราชวงศ์จักรี  มีเจตคติที่ดีต่อ         
บ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็น
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
มีคุณธรรม สามารถวางแผนการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้มีงานท า 
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น
และชุมชน มีจิตส านกึรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้พระราช
กรณียกิจของพระราชวงศ์
จักรี  มีเจตคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถ
วางแผนการประกอบอาชีพ
เพื่อให้มีงานท า ได้เรียนรู้
ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและ
ชุมชน มีจิตส านึกรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของ
ตนเองสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติ 

191,100 ม.ค. – 
ต.ค.64 

ลูกเสือฯ      1 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  วจิยั คิดคน้ และพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

5.โครงการ Innovation  
For Thai Education  
(IFTE) นวตักรรมการ 
ศกึษาเพือ่พฒันาการศกึษา 
 
กจิกรรม : 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศติดตามและประเมินผล 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้
แนวด าเนินงานโครงการ IFTE 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนพัฒนานวัตกรรมตาม
โครงการ IFTE 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายด าเนินงานตาม
แนวทางของโครงการ IFTE 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายทางวิชาการ รอ้ยแก่น 
สารสินธุ์ สรุปผลการ ประเมินผล 
ด าเนินงานตามโครงการ IFTE 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล
การ ประเมินผล ด าเนินงานตาม
โครงการ IFTE 
 

1. เพื่อให้มีฐานข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรมและการ
วิจัยทางการศึกษาของจังหวัด
กาฬสินธุ ์
 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกบั รูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แก่สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
กาฬสินธุ ์
3. เพื่อวิเคราะห์/วิจยัแนวทาง
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การบริหารการจัด
การศึกษาในระดับจังหวัด 
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 
 

เชิงผลผลิต 
1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ 
นวัตกรรมและงานวจิัยทางการ
ศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ ์
2. มีรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
3. มีรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษา/นวัตกรรม 
การนิเทศ 
เชิงผลลัพธ์ 
นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น 
 

1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ 
นวัตกรรมและงานวจิัยทางการ
ศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ ์
จ านวน 1  ฐานข้อมูล และ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้
บริการฐานข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. มีการน ารูปแบบการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิก์าร
ทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ 
ติดตามการด าเนินงานโดยใช้
รูปแบบการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา/นวัตกรรมการนิเทศ 
ที่สอดคล้องกับสภาพและ
บริบทความต้องการ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ อย่างน้อย 
ร้อยละ  
 4. ร้อยละของผู้เรียนที่
คะแนน O-NET ผ่านเกณฑ์ 
50 คะแนน แต่ละวิชาเพิ่มขึ้น 
 

284,000 
 

ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

นิเทศฯ      2 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

6. โครงการ Coaching  
Team เพือ่ยกระดบั 
คุณภาพการศกึษา 
 
กจิกรรม : 
1. นิเทศ ติดตาม โครงการ 
Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของจังหวัด
กาฬสินธุ ์
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล
โครงการ Coaching Teams 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดกาฬสินธุ ์

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัด 
ที่มีความสอดคล้องเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที ่
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระดับจังหวัดเพื่อพัฒนา
การศึกษาและยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียน 
 

เชิงผลผลิต 
มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ
จังหวัดที่มีความสอดคล้องเหมาะ 
สมตามบริบทของพื้นที่ ระดับ
จังหวัดอยา่งน้อย 1 แนวทาง 
เชิงผลลัพธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์มีแนวทางและ
เครือข่ายความร่วมมอืในการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีความสอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของแต่ละ
พื้นที่ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
การศึกษาและยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 

1.  มีแนวทางการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ  
ที่สอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่  
อย่างน้อย 1 แนวทาง 
2. สถานศึกษาที่ได้รับการ
นิเทศติดตามและประเมินผล
ตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น  
มีร้อยละของนักเรียนที่
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละ
วิชา ผา่นเกณฑ์คะแนน ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น อย่าง
น้อย 1 โรงเรียน 

31,200 
 

พ.ย.63 – 
ก.ย.64 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนทกุชว่งวยั 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

7. โครงการขบัเคลือ่นการ
พฒันาการจดัการศกึษาปฐมวยั
ในระดบัพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์
 
กจิกรรม : 
1. ประชุมหัวหน้าหนว่ยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบ 
งานปฐมวัยของจังหวัดกาฬสินธุ ์
(เกี่ยวกบัมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิและการ
ด าเนินงานของโครงการ) 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิ
3. ประชุมสร้างการรับรู้ พรบ.
การศึกษาปฐมวัยนโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาต ิ
ด้วยการประชุมออนไลน ์
4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
ประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาต ิ
 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
ดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษา
ปฐมวัยอย่างทั่วถึง และมี
พัฒนาการสมวยั 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิ
3. เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ การตระหนักถึงความ 
ส าคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม สนับสนุนการดูแล 
พัฒนาและการจัดการศึกษาสา
หรับเด็กปฐมวัย 

เชิงผลผลิต 
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบ 
การณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้
มีพัฒนาการสมวยัในทุกด้าน 
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทกุแห่งได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพ
ขั้นต่ าตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2561 
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง
ทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการดูแล 
พัฒนาและการจัดการศึกษาสา
หรับเด็กปฐมวัย 
เชิงผลลัพธ์ 
เด็กปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) มี
พัฒนาการสมวยัในทุกด้าน 
 
 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการ
ดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ 
และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัย
ในทุกด้าน (ค่าเป้า หมาย ร้อยละ 
100) 
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นตามมาตร ฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2561  
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้รับบริการ และผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความตระหนักและเข้ามามีสว่นร่วม ใน
การดูแล   
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 
(ค่าเป้าหมาย จ านวน ไม่น้อยกว่า 
100 คน) 
 
 

60,000 
 

พ.ย.63 
– ก.ย.
64 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

8. โครงการสง่เสรมิเวทแีละ
ประชาคมเพือ่การจดัท ารปูแบบ
และแนวทางพฒันาหลกัสตูร
ตอ่เนือ่งเชือ่มโยงการศกึษาขัน้ 
พืน้ฐานกบัอาชวีศกึษาและ
อดุมศกึษา 
 
กจิกรรม : 
1. จัดประชุมคณะกรรมการใน
ระดับจังหวัด เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล ของโครงการ 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจใน 
การพัฒนาหลกัสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและครูวิชาการ จ านวน 
10 แห่ง และศูนย์การศึกษานอก
ระบบฯ 
4. จัดพิธ ีมอบโล ่ส าหรับ
สถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ 
มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการ
ด าเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนโครงการ  และ
ลงนามความร่วมมืองานวิชาการ 
( MOU ) 
 
 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยง
การจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์ให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะในศตวรรษ               
ที่ 21 

เชิงผลผลิต 
จังหวัดกาฬสินธุ์มหีลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศและ
อุตสาหกรรมยุคไทยแลนด ์4.0 
และมีความเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
เชิงผลลัพธ์ 
1. ผู้เรียนช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ของจังหวัดกาฬสินธุ ์มีทางเลือก
ในการศึกษาตามความต้องการ
และความถนัด ตามหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม
ไทยแลนด์ 4.0 ในระดับจังหวัด
กาฬสินธุ์  
2. สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อ
สายสามัญ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพิ่มขึ้น 
 

1. จ านวนหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศและอุตสาหกรรมยุคไทย
แลนด์ 4.0 และมีความเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เพื่อเป็นทางเลือก ให้กบัผู้เรียน ในปี
การศึกษา 2564 (ค่าเป้าหมาย 2 
หลักสูตร) 
2. สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสาย
สามัญ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่า
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 คือ 
38 ต่อ 62) 

30,200 พ.ย.63 – 
ก.ย.64 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

9. โครงการตรวจ ตดิตาม
ประเมนิผลการด าเนนิงานตาม
นโยบายและยทุธศาสตร ์
 
กจิกรรม : 
1. เตรียมความพร้อมและสร้าง
ความเข้าใจ 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
3. นิเทศ ติดตาม และเตรียม
ความพร้อมกอ่นรับการตรวจ
ราชการ 
4. สนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
5. สรุปและสะท้อนผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ (ARR) 
 

1. เพื่อจัดท าแผนสนับสนุน
การตรวจราชการ ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ ์
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
เตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ ์
3. เพื่อจัดท าขอ้มูลสารสนเทศ
สนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

เชิงผลผลิต 
1. จัดท าแผนสนับสนุนการตรวจ
ราชการ ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 
เล่ม 
2. นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและเตรียม
ความพร้อมกอ่นรับการตรวจ
ราชการของหนว่ยงานทาง
การศึกษา/สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
สนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ศึกษาธกิาร จ านวน 1 เล่ม 
เชิงผลลัพธ์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีแผนสนับสนุนการตรวจราชการ และ
มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการของหน่วยงาน ทางการ 
ศึกษา/สถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
กระทรวง ศึกษาธิการ อันจะส่งผลให้
การสนับสนุนการตรวจราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ  

1. ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์มีแผน
สนับสนุนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 1 เล่ม 
2. ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์มีการนิเทศ 
ติดตาม การด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
เตรียมความพร้อมกอ่นรับ
การตรวจราชการของ
หน่วยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธกิารในจังหวัด
กาฬสินธุ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
3. ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์มีข้อมูล
สารสนเทศสนับสนุนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
จ านวน 1 เล่ม 
 

80,000 ธ.ค.63 – 
ก.ย.64 

นิเทศฯ      3 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประกอบการ
ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ให้
สอดคลอ้งกับบริบทในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

10. โครงการประชมุผูบ้รหิาร
สถานศกึษาเอกชน 
 
กจิกรรม : 
1. ประชุมประจ าเดือน 
2. ประชุมการบริหารจัดการเงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชน รับทราบ
แนวปฏบิัติในการ ตรวจ นิเทศ 
และติดตามการใช้จา่ยเงิน
อุดหนุน 

1. เพื่อให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเอกชนได้รับทราบ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
และแนวปฏิบัติ ตามพระราช 
บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดทราบเป้าหมายการ
ด าเนินการร่วมกันในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็น
การพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 
 

เชิงผลผลิต 
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจา้หนา้ที่ใน
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ ์ จ านวน  30 คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบดว้ย  
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ผู้จัดการ 
และผู้อ านวยการโรงเรียน   
จ านวน 156  คน 
3. เจา้หนา้ที่ปฏบิัติงานการเงิน
อุดหนุนโรงเรยีนเอกชนโรงเรียน 
ละ 1  คน  จ านวน 52  คน 
เชิงผลลัพธ์ 
1.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
รวมถึงข้าราชการได้รับทราบ
เป้าหมายการด าเนินการ ตาม 
พรบ.โรงเรียนเอกชน ตลอดจน
รับทราบแนวนโยบายต่างๆ    
2.เพื่อให้เกิดความตระหนกัต่อ
การปฏิบัตภิารกจิหน้าทีแ่ละ
หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
งาน 
  3.ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
เจ้าหน้าที่เกิดทัศนคติต่อการ
ปฏิบัติงานในทางที่ดีสร้างเสริม
ความสามัคคี    
 

ร้อยละ 100 ผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  
จ านวน  156  คน และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดหนุน
โรงเรียนเอกชน จ านวน 52  
คน มีความรู้ความเข้าใจใน 
ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550  และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554  และกฎหมาย 
ระเบียบ ที่เกีย่วขอ้ง 

70,000 พ.ย.63 – 
ก.ย.64 

การศึกษา
เอกชนฯ 

     3 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

11. โครงการขบัเคลือ่น 
การยกระดบัคณุภาพการ 
ศกึษาและประสทิธภิาพ 
การศกึษาจงัหวดัโดยผา่น 
กลไกล กศจ. 
 
กจิกรรมหลกั :  
1 จัดท ากรอบตัวชีว้ัดร่วม 
2. พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4. นิเทศ ติดตามการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ปฐมวัยและ 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6. สรุปและสะท้อนผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ (AAR) 
    
 
 
 

1. เพื่อก าหนดกรอบและ
พัฒนาตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหนว่ยงานและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธกิารในจังหวัดกาฬสินธุ ์
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดา้นการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. เพื่อคัดเลือกวิธปีฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ปฐมวัย 

เชิงผลผลิต 
1. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์มีกรอบตวัชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธกิารในจังหวัดกาฬสินธุ ์
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ
และเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน  100 คน 
3. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์มีวธิีปฏบิัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ปฐมวัย 
เชิงผลลัพธ์ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
 

1. ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ์มกีรอบ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถาน 
ศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพและเทคนิค/วิธกีาร
จัดการเรียนรู้ จ านวน 100 
คน 
3. ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ์มวีิธปีฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ด้านการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนปฐมวัย 

100,000 พ.ย.63 – 
ก.ย.64 

นิเทศฯ      3 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4  สรา้งโอกาส และลดความเหลือ่มล้ าทางการศกึษา 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

12. โครงการทนุการศกึษาเพือ่
ความเสมอภาคและความเทา่
เทยีมทางการศกึษา 
 
กจิกรรม : 
1. การด าเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทานฯ  
ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรม
ราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
2. การด าเนินงานทุนการศึกษา
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อ
เยาวชน 
3. การด าเนินงานการประชุม
พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษารับ
อุปกรณ์กีฬา มหาวชิราลงกรณ 
4. การด าเนินงานการคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาและวิทยาศาสตร์ 
กองทุน Mizuho Asian Fund 
2021 
5. การด าเนินงานการประชุม
สามัญประจ าปีทุนการศึกษา
มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ ประจ าปกีารศึกษา 
2564 
 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
เด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี 
ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้รับ
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่
ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาต ิ
บ่มเพาะความมวีินัย รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพความสามารถ
ในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ อันจะชว่ยสร้าง
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่
เด็กและเยาวชนไทย ผู้ได้รับ
ทุนพระราชทาน เป็นนกัเรียน
ทุนในพระองค์ฯ สามารถ
เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพน า
ความรู้ กลับไปท างานพัฒนา
ท้องถิ่นชุมชน มีสัมมาอาชพี
มั่นคง เป็นพลเมืองที่ท า
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาต ิ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษากับนักเรียน
ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 

เชิงผลผลิต 
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่
ได้รับการคัดเลือกรับ
ทุนการศึกษา 
 
เชิงผลลัพธ์ 
นักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ
ทุนการศึกษาและเข้าถึงโครงการ
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 

จ านวนนกัเรียนที่มีคุณสมบัติ
ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 
100 และน าทุนการศึกษา
ไปใช้เป็นทุนทรัพย์ในการ
เรียน 

50,000 ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

พัฒนา
การศึกษา 

     4 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5  จดัการศกึษาเพื่อเสริมสรา้งคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6  บรหิารจดัการแบบบรูณาการทีม่ปีระสิทธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

13. โครงการประชมุปฏบิตักิาร
จดัท าแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
(ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร) 
 
กจิกรรม : 
1. ประชุมปฏิบัตกิารจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) จ านวน 60  คน 
2. สรุปผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน 
2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดจน
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับ
ความรู้ ความเขา้ใจในหลักการ 
และแนวทางการเขียนโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
3. เพื่อให้เป็นแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์
 

เชิงผลผลิต 
1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี
เชิงผลลัพธ์ 
1. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีทีก่ าหนดทิศทาง  
และเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และ
เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 
2. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์ มกีารด าเนินงานตาม
แผนสู่การปฏบิัติจริง มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมและมี
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. มีเครือข่ายความรว่มมือจาก
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล
บูรณาการจัดการด้านการศึกษา
ของจังหวัดมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
 

1. ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์มีแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 1 ฉบับ 
2. ร้อยละผลการด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ร้อยละ 85 
3. ร้อยละผลการบริหารและ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผน ร้อยละ 90 

20,000 ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

นโยบาย
และแผน 

     6 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

14. โครงการจดัท าแผนพฒันา
การศกึษาจงัหวดั พ.ศ. 2563 -
2565 (ฉบบัทบทวน พ.ศ.
2565) 
 
กจิกรรม : 
1. จัดท าสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผน 
2. ประชุมปฏิบัตกิารจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2563 - 2565) ฉบบั
ทบทวน พ.ศ.2565 เวลา 2 วัน 
3. สรุปผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ ์(พ.ศ.2563-
2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 
2565 เป็นแผนที่มีคุณภาพ  
มีทิศทางที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและ
แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เชิงผลผลิต 
1. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ ์ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2565 
2. จัดท าแนวการจัดการและ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ประจ าป ี
 
เชิงผลลัพธ์ 
1. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีแผนพัฒนาการศึกษา
ที่ก าหนดทิศทาง และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาลและเป็นไปตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
2.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ มกีารขับเคลื่อนแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดลงสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติจริง 
3.  มีเครือข่ายความร่วมมือจาก
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล
บูรณาการจัดการด้านการศึกษา
ของจังหวัด 
 

1. ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์มีแนวทาง
การบริหารจัดการและ
พัฒนาการศึกษา ของจังหวัด 
จ านวน 1 แนวทาง 
2. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
(พ.ศ.2563-2565) ฉบับ
ทบทวน 2565 (ระดับ 5) 
3. ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ์มี
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2563-
2565) ฉบับทบทวน 2565 
เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาและ
การพัฒนาก าลังคนของชาติ
ในพื้นที่จังหวัด จ านวน 1 
ฉบับ 

38,900 ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

นโยบาย
และแผน 

     6 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

15. โครงการพฒันาสมรรถนะ
ศกัยภาพในการปฏบิตังิานแบบมี
สว่นรว่มของขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
กจิกรรม : 
1. ประชุมผู้บริหารขา้ราชการ
และลูกจ้าง ในสังกัดส านกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัด 
2. กิจกรรมวิชาการ งานตัวชีว้ัด
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ 
ปี 2564 
3. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 
 

1.  เพื่อให้บุคลากรได้รับ
พัฒนาสมรรถนะอยา่งต่อเนื่อง 
และให้เห็นถึงศักยภาพ และ
สามารถดึงศักยภาพของตนเอง
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเสริมสร้างการท างาน
ของบุคลากรและคณะท างาน
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์ให้มีความ 
สามารถในการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
3. บุคลากรในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์มี
ความรู้ และทกัษะในการ
บริหารงานแบบมีสว่นร่วมกับ
ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เชิงผลผลิต 
1. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์มีการพัฒนา
สมรรถนะศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานแบบมีสว่นร่วม 
จ านวน 63 คน 
2. บุคลากรมีความรู้ความ 
สามารถด าเนินงานได้ตามกรอบ
การประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เชิงผลลัพธ์ 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะอย่างต่อเนื่องและให้
เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ 
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์มีความรู้ความ 
สามารถในการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
3. บุคลากรในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์มี
ความรู้ และทกัษะในการบริหาร 
งาน ตนเอง และทีมงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 

ร้อยละ 80 บุคลากรใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์  มีการพัฒนา
สมรรถนะศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานแบบมีสว่นร่วม 

78,000 ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

อ านวยการ      6 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

16. โครงการก ากบั ตดิตาม
ประเมนิผลการจดัการเรยีนการ
สอนและการด าเนนิการตาม
มาตรการปอ้งกนัในสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19) ภาคเรยีนที ่1/2563 
 
กจิกรรม : 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวาง
แผนการและแต่งต้ังคณะ 
กรรมการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วย 
งานที่เกี่ยวขอ้ง   
2. ลงพื้นที่นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนและการด าเนินการ ตาม
มาตรการป้องกันในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล
ข้อมูลการลงพื้นที่นิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันในสถาน 
การณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 
4. จัดท าเอกสารรายงานผลการ
ลงพื้นที่นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียน 

1. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนและการด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19) ภาค
เรียนที่ 1/2563 (ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2563) 
2. เพื่อรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนิน 
การตามมาตรการป้องกัน ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19) ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

เชิงผลผลิต 
1. ลงพื้นที่นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนและการด าเนินการ ตาม 
มาตรการป้องกันในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–
19) ภาคเรียนที ่1/2563 
(ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563) 
สถานศึกษาจ านวน 18 แห่ง 18 
อ าเภอ 
2. จัดท าเอกสารรายงานผลการ
ลงพื้นที่นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนและการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–
19) ภาคเรียนที ่1/2563 
(เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 
2563) จ านวน 15 เล่ม 
เชิงผลลัพธ์ 
1. สถานศึกษาด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–
19)  
2. หน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง รับทราบ
ผลลงพื้นที่นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียน  

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันในสถานการณ์การ
แพร่ระบาด   ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

16,800  นิเทศฯ      6 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

การสอนและการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID–19) 

 การสอนและการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–
19) ภาคเรียนที ่1/2563 
(ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563) 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เพือ่เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) ในสถานศึกษา
ต่อไป 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

17. โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาของส านกังาน
ศกึษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  
2564 
 
กจิกรรม : 
1. ประชุมปฏิบัตกิารสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกจิ 
อ านาจหน้าที่ขององค์กรและ 
ต้นสังกัด ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลากรมีทักษะการปฏิบัติงาน
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการ
สร้างความผูกพันในองค์กร มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 63 คน 
 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานและการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธกิาร
ในภูมิภาคได้อยา่งชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ การปฏบิัติงาน
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 บน
พื้นฐานตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อสร้างความสามัคคี 
ความปรองดอง และความ
ผูกพันในองค์กร 
 

เชิงผลผลิต 
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์จ านวน 63 คน 
 
เชิงผลลัพธ์ 
1. บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ 
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
และภารกิจของหนว่ยงานและ
การบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมภิาค
ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2. บุคลากรให้มีความรู ้ทักษะ 
การปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 
4.0 บนพื้นฐานตามแนวหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นองค์กรแห่ง
คุณธรรม บุคลากรมีความสามัคคี
และมีความผูกพันในองค์กร 
 
 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
บทบาทหน้าทีแ่ละภารกิจ
ของหน่วยงาน 
2. ร้อยละของบุคลากร 
ที่มีความรู้ ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในยุคไทยแลน์ 
4.0 

45,400 ม.ค. – 
ก.ย.64 

อ านวยการ      6 

 
 
 
 
 
 
 
 

77
 



                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

18. โครงการสง่เสรมิการพฒันา
ศกัยภาพการบรหิาร 
งานบุคคล 
 
กจิกรรม : 
1. รับรายงานตัวของข้าราชการ
ครู ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ต าแหน่งครู ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์  
2. ประชุมคณะท างานการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์    
3. ประชุมคณะท างานการยา้ย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ด าเนินการประสานผู้เกีย่วข้อง 
จัดท ารายงานการประชุม และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาทั้ง 4 เขต รับรองข้อมูล
ร่วมกันทั้ง 4 เขต และน าขอ้มูล
เข้าที่ประชุม อกศจ.กาฬสินธุ ์
เพื่อกลั่นกรองก่อนน าเข้าที่
ประชุม กศจ.กาฬสินธุ์เพื่อขอ
อนุมัติและจัดท าค าสั่งยา้ย      
4. ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ  การสอบ
บรรจุข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู   

1. เพื่อสนับสนุนการ
บริหาร งานบุคคลของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์ ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินการสรรหา การ
ย้ายและบรรจุแต่งตั้ง 
การเลื่อนระดับ 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน   
การด าเนินการจัด
ประชุมตามภารกิจหลกั
ของการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมรับรายงานตัวขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้ช่วย ศึกษานิเทศก ์
2. กิจกรรมจัดประชุมคณะท างาน การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ    
ศึกษาในส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์                              
3. กิจกรรมจัดประชุมคณะท างาน การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษา                                                    
4. กิจกรรมจัดประชุมคณะท างานเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ศึกษานิเทศก์                    
5. กิจกรรมจัดประชุมคณะท างานเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การย้าย/โอน/เปลีย่น
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง 38 ค (2)  
6. กิจกรรมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินการต่างๆ  ที่เกีย่วข้องกับกลุ่ม
งานบริหารงานบุคคล 
เชิงผลลัพธ์ 
เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล  มีความคล่องตัว  สามารถบรหิาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

1. ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์สามารถ
ด าเนินการสอบบรรจุ  
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษา  
ศึกษานิเทศก์ ได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 
2. ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์สามารถ
ด าเนินการย้ายขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  
ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 100 

20,000 ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

บริหารงาน
บุคคล 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

5. ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
ด าเนินการประสานคณะกรรมการ 
ประชุมตรวจ สอบคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ี กคศ.ก าหนด 
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ     
6. ประชุมคณะท างานเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การย้าย/
โอน/เปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง 38ค(2) เชิญประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี กคศ.
ก าหนด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ               
7. ประชุม อกศจ.กาฬสินธุ ์ 
8. ประชุม กศจ.กาฬสินธุ ์
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
สป. 

ยทุธศาสตร ์
จังหวดั 

19. โครงการใหค้ าปรกึษาเรือ่ง
แนวทางการบรหิารงานการเงิน 
การคลังของสถานศกึษา เพือ่การ
ตรวจสอบภายในภายใตก้าร 
ปฏริปูการศกึษา สถานศกึษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
กจิกรรม : 
1. การประเมินการบริหารงาน
การเงิน การคลัง ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 12 แห่ง 
2. การให้ค าปรึกษา เร่ือง
แนวทางการบริหารงานการเงิน 
การคลัง ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์
การประเมินการบริหารงาน
การเงิน การคลัง ของ
สถานศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัแนวทางการ
บริหารงานการเงิน การคลัง 
ของสถานศึกษา ตามเกณฑ์
การประเมินการบริหารงาน
การเงิน การคลัง ของ
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพื่อลดความเส่ียงด้านการ
บริหารงานการเงิน การคลัง 
ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. เพื่อให้ทราบถึงระดับความ
เส่ียงของการบริหารการเงิน 
การคลัง ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี
ข้อมูลส าหรับการวางแผนการ
ตรวจสอบในปีต่อๆ ไป 

เชิงผลผลิต 
จัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาเร่ืองแนว
ทางการบริหารงานการเงิน การ
คลังของสถานศึกษา ตามเกณฑ์
การประเมินการบริหารงาน
การเงิน การคลัง ของสถาน 
ศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษา  
ธิการ 
เชิงผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู ้
ความเข้าใจแนวทางการบริหาร 
งานการเงิน การคลังของ
สถานศึกษา ตามเกณฑ์การ
ประเมินการบริหารงานการเงิน 
การคลัง ของสถาน ศึกษา ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเครื่องมือ
ในการก ากับ ติดตาม การ
บริหารงานการเงิน การคลัง ของ
สถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 

1. หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมให้
ค าปรึกษา เร่ืองแนวทางการ
บริหารงานการเงิน การคลัง
ของสถานศึกษา ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 1 กจิกรรม 
2. จ านวนผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที่เข้ารว่ม
กิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว ้

50,000 ต.ค.63 – 
ก.พ.64 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

สว่นที ่4 
การน าแผนสูก่ารปฏิบตัิ 

 
การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งกว่าขั้นตอนอ่ืนใด เนื่องจากเป็นกระบวนการ

ผลักดันหรือขับเคลื่อนงาน/โครงการ ลงสู่การปฏิบัติให้ภารกิจส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป็นไปตาม
ทิศทาง (วิสัยทัศน์) ที่ตั้งไว้ กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องสร้างความใจ ให้แก่บุคลากรทุกระดับเพ่ือให้
เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะน าแผนงานโครงการต่างๆ ไปด าเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การด าเนินงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของตนเอง อีกทั้งจ ะต้องมี
การระดมสรรพก าลัง แสวงหาการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้  เพ่ือให้การบรรลุเป้าประสงค์ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้ 

1. การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจในกระบวนการ
จัดท าแผน แนวคิดและสาระส าคัญของแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เข้าใจทิศทางการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1.1 ศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องให้ความส าคัญ  มีความเข้าใจและเป็นผู้น าใน
การผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนและแนวทางให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 สร้างความเข้าใจในทิศทางการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์และแนวทางให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบ
โครงการ ได้รับรู้ เข้าใจตรงกัน ตระหนักถึงความร่วมมือด าเนินงานโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

1.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรมต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม Internet Website เพ่ือกระตุ้นและขับเคลื่อนงาน ตามยุทธศาสตร์ 

2. ส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากข้ึน เพ่ือให้เป็นเครื่องมือ
ในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.2 สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน  
ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับพื้นท่ี 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการด าเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่ าเสมอว่าสมารถ
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดระโยชน์ 
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3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/

โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิน และ
แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยกระบวนการ 

3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  
โดยให้มีการก าหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการด าเนินการเป็นหลัก 

3.2 น าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการช้ากว่าก าหนด และตรวจสอบ
คุณภาพและการด าเนินการอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 

3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการ
ก าหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลให้ความแม่นย า
และเป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3.6 ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส 
พร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของ
ผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

3.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
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สว่นที ่5 
การตดิตาม ประเมนิผลแผนปฏิบตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ของส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

ความส าคัญของการติดตามประเมินผล    
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตาม

แผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือวัดความส าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด และประเมินปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ โดยต้องมีการประเมินผลทั้ง 3 มิติ คือ การติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และการประเมินประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ  
 

วัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล 
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานว่ามีการด าเนินการไปตามระยะเวลา 

และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร  เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆให้งานมีความก้าวหน้าจนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2. เพือ่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การด าเนินงาน
ที่เหมาะสมต่อไป 
   3. เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการท างานและสามารถ
พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป 
 

กระบวนการตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  
  1. การตดิตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/โครงการ
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดในแผน/งาน/โครงการของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่ง
ก าหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
 1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301,302 
ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยให้มีการรายงานตามแผนงานโครงการที่มี
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยรายงานการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส และให้รายงานตาม
ก าหนดเวลา ดังนี้ 
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 การรายงานทั้ง 2 รูปแบบก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ดังนี้ 
 ไตรมาสที่ 1   ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 
   รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 
 ไตรมาสที่ 2   ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 
   รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 
 ไตรมาสที่ 3   ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 
   รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
 ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 
   รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

2. การประเมนิผลเมื่อสิน้สดุแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน แบ่งสาระส าคัญ เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

๑. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
๒. การติดตามแผนกิจกรรมประจ าเดือน 
๓. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม 
๔. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติราชการ 
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจาก 4 มิติดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและ

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
2.1  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ 
2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

 - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มงานเมื่อ 
สิ้นปีงบประมาณ 
 - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 

2.3  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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แบบฟอรม์การตดิตามผลโครงการ          ครั้งที่.......... (ไตรมาสที่.........) 
 

 

โครงการ         
 

ตอนที่ 1  ผู้รับผิดชอบ ชื่อ     สกุล     
   ต าแหน่ง     สังกัด     
ตอนที่ 2  ความก้าวหน้า 
 2.1  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ            บาท 
 2.2  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม            ตามแผนที่ก าหนด            ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 

 2.3  การเบิกจ่ายงบประมาณ     มีการเบิกจ่าย     ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
        เป็นเงิน   บาท 

2.4  ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตวัชีว้ดั(KPI) คา่เปา้หมาย ผลทีไ่ด้รบั บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

          

     
รวม     

  
2.5  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

   ไม่มี 
   มี (ระบุ)          

           
             
2.6  แนวทางแก้ไข 

             
           
             
 
 

         (   ) 
           ผู้รายงาน 
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แบบสรปุผลการตดิตามและประเมินผลแผนปฏบิตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 รอบ                  
หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 ชื่อ   นามสกุล   ต าแหน่ง     
 

ตอนที ่2 ข้อมลูการปฏบิัตกิจิกรรม/โครงการ และขอ้มลูการใชจ้่ายงบประมาณ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัตกิิจกรรม/โครงการ 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

(ตอบเมื่อสิ้นสุด
โครงการแล้ว

เท่านั้น) 

ยังไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

ก าลงั
ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ
แลว้ 

ยังไมไ่ด้
เบกิจา่ย 

เบกิจา่ย
จรงิ 

จ านวน
ตัวชีว้ดั 

จ านวน
ตัวชีว้ดัที่
บรรลผุล
สมัฤทธิ ์

             โครงการ A 10,000 นาย ก ก.พ. 55     9,000 3 2 
 โครงการ B 10,000 นาย ข ก.ค.55        
            
            
            
            
            
            
            
            

รวม           
 

สรปุผลการด าเนนิงานรอบ          6  เดือน      9  เดือน         12  เดือน  
 
 โครงการที่ถึงระยะเวลาด าเนินการ ทั้งสิ้น               โครงการ  งบประมาณ             บาท    

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ            โครงการ  ผลการเบิกจ่ายจริง             บาท 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ จ านวนตัวชี้วัด     ตัวชี้วัด   

จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ               
  

 
 
 
 
 
 



87 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งหมดที่ด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 100  
เกณฑ์การประเมนิ โดยการแปลงค่าร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งหมดที่ด าเนินการ

แล้วเสร็จ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  ก าหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับคะแนนความส าเร็จ 
5 คะแนน 
ตวับ่งชีท้ี ่1    คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ด าเนินการลุล่วง
ตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80  

เกณฑ์การประเมนิ   โดยการแปลงค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  ก าหนดให้ร้อยละ 
80 เท่ากับคะแนนความส าเร็จ 5 คะแนน 

 ตวับ่งชีท้ี ่2    คะแนน 
 

 
ปัญหาอปุสรรคในการด าเนนิงาน 
             
             
             
              
 
ข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะอืน่ๆ เกีย่วกับการตดิตามและประเมินผลกจิกรรม/โครงการ 
             
             
             
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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ภาคผนวก 
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