คานา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบั ติราชการดังกล่ าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะต้องใช้ในการ
ดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจหน่วยงาน
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7
กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรื อสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงาน ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเป็นเครื่องมือในการเร่งรัด
กากับ ติดตาม การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
- แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 4 การนาแผนสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 5 การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฉบับนี้จนสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ก

บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติร าชการดังกล่าวต้องมีร ายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจหน่วยงาน
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7
กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้ มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงาน ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และ
แผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
นโยบาย การจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล สู่ ร ะบบติ ด ตาม และ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเป็นเครื่องมือในการเร่งรัด กากับ
ติดตาม การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญสรุป ดังนี้
วิสยั ทัศน์
บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข
เป้าประสงค์รวม
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค เรียนรู้ตลอดชีวิต
และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม “KALASIN”
K = Knowledge
A = Achievement
L = Logical
A = Academic
S = Sustainable
I = Integration
N = Network

ความรู้
สัมฤทธิ์ผล
มีเหตุผล
วิชาการ
ความยั่งยืน
การบูรณาการ
เครือข่าย

วัฒนธรรมองค์กร
“ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา”
สรุปงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณและประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
1. งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบรายจ่ายอื่นๆ
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3)

จานวนเงิน

หมายเหตุ

29,200,000
1,507,516
392,000
221,200
31,320,716
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ค
2. แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัตริ าชการ จานวนทั้งสิ้น …34… โครงการ โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
ที่
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
งบ สป.
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
11,500
โดยกลุ่มลูกเสือ
กิจการนักเรียน
2 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
160,000
การศึกษาสู่การปฏิบัติ
3 โครงการ ศธ.จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ ประจาปี 2565
๒๓,๕๐๐
๔ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจาปี ๒๕๖5
๒๗,๕๐๐
๕ โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
๙,๖๐๐
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี ๒๕๖5
๖ โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจาปี ๒๕๖5
๙,๐๐๐
๗ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
๑๐,๐๐๐
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖5
๘ โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ยุวกาชาดดีเด่น
๔,๐๐๐
โล่พระราชทานฯ ประจาปี 2565
๙ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม ยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจาปี 2565
๑๐,๐๐๐
๑๐ โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ปี 2565
๑๐,๐๐๐
๑๑ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
๔๐,๐๐๐
ยุวกาชาดไทย “๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย”
๑๒ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร
4๐,๐๐๐
“ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด”
๑๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและ
๑๑,๙๐๐
นักศึกษา ประจาปี ๒๕๖5
๑๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ
๓๐,๐๐๐
ประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๖5
๑๕ โครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจาปี ๒๕๖๕
๑๐๐,๐๐๐
๑๖ โครงการฝึกอบรมแกนนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๒๓๖,๐๐๐
ประจาปี ๒๕๖5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผูเ้ รียนทุกช่วงวัยให้มีคณ
ุ ภาพ
1 โครงการ พัฒนาตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วน
20,000 งบ ศธจ.กส.
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์
2 โครงการโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
90,900 แผน 65 สป.
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกล กศจ.
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ง
ที่
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
70,000 แผน 65 สป.
4 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทาง
142,000 แผน 65 สป.
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษา
96,000 แผน 65 สป.
เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย
แผน 65 สป.
6 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1 โครงการการสร้างโอกาสเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
25,275 งบ ศธจ.กส.
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
๑ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
๑๕,๐๐๐ งบ สป.
โดยกลุ่มลูกเสือ
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
60,000 แผน 65 สป.
2 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
20,000 งบ ศธจ.กส.
พ.ศ. 2565 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
3 โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะห้าปี พ.ศ. 2566-2570
30,300 แผน 65 สป.
4 โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
10,000 งบ ศธจ.กส.
ตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว. PA (Performance Appraisal)”
5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
40,000 แผน 65 สป.
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 โครงการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
20,000 งบ ศธจ.กส.
เอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์
7 โครงการขับเคลื่อนภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ
30,000 งบ ศธจ.กส.
ประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
8 โครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ของ
99,325 งบ ศธจ.กส.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 โครงการประชุมชี้แจงและแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
20,900 งบ ศธจ.กส.
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี 2565
10 โครงการพัฒนากระบวนการดาเนินการจัดทาควบคุมภายใน การบริหาร
24,500 งบ ศธจ.กส.
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รวมทัง้ สิน้
๑,๕๔๗,๒๐๐
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. วิธีดาเนินงาน
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560 - 2564)
6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
11. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
12. อานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13. สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม.ฯ
๑6. บทบาทและหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
17. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2. เป้าประสงค์รวม
3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
4. ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
5. เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
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ภาคผนวก 1
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
- หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1

ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติร าชการดังกล่าวต้องมีร ายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจหน่วยงาน
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา
7 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงาน ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และ
แผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูล สู่ ระบบติดตาม และประเมินผล
แห่ งชาติ (eMENSCR) ตามระเบี ย บว่าด้ว ยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบั ติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเป็นเครื่องมือในการเร่งรัด กากับ
ติดตาม การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) สาหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ
สู่การปฏิบัติประจาปี และเป็นเครื่องมือในการกากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
วิธีดาเนินงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และรวบรวมสารสนเทศ แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และบริบทที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
บริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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2. กาหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบาย ภารกิจหน่วยงาน และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทาเป็นสารสนเทศประกอบการทบทวนผลการ
ดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2565
3. ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) เพื่อจัดทารายละเอียดงาน/โครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
5. เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
6. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) ทั้งรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับต่างๆ และ
นโยบายรัฐบาล ลงสู่การปฏิบตั ิได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวางแผนล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็น
แนวทางการบริหารจัดการตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการดาเนินงานตามแผนที่มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานั กงานศึก ษาธิการจั งหวัดกาฬสิ นธุ์ได้ นาบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการศึกษา
มาเชื่อมโยงกับ อานาจหน้ าที่ของส านั กงานศึกษาธิการจังหวัด และจัดทากรอบแนวทางการจัดการศึกษา
เพื่อเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และบริบทที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเป็นแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้กาหนดหมวดสาคัญๆ ที่เกี่ย วกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาและ
การเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับ
การศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ให้ ส มกับ วัย โดยส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่ วนร่ วมในการ
ดาเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง ส่งเสริมให้
มี ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ตและจั ด ให้ มี ก ารร่ ว มมื อระหว่ า งรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการกากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในการดาเนินการให้เด็ก
เล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ใน
ระบบต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ ขาด
แคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้า
กองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
กาหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกาหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
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หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1) เริ่มดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็ก
เล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2) ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิต
วิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดาเนินการศึกษาและจัดทา ข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้บรรลุเปูาหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดาเนินการ

2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมาย
การพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ งยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการ จั ด ท าแผนต่ า งๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุน
ให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19
(พ.ศ. 2564-2565) และโครงการส าคั ญเพื่อ บรรลุ เ ปูาหมายยุ ทธศาสตร์ช าติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.1 แผนแม่ บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ เป็นแผนแม่ บทเพื่ อบรรลุ เปู าหมายตามที่ กาหนดไว้ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทา
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทด้ ว ย โดยแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรั ฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนย่อย
1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 3.2
การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒ นาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1
การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปูองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย
23) ประเด็นการวิจั ยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิ ด -19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสาคั ญ เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเปูาหมายสาคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่
ได้มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ” โดยการ
พัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้ความสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ สภาวะวิกฤต
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลาบาก
การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง ที่ดาเนินการ
อยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ
โดยได้ร ะบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟู และ
ขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลัก
ในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและ
พัฒนาประเทศ
ภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 3
ดังนี้
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง
ระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการ
เปูาหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทาง
สังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจาเป็นในการดารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ
3.3 โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรั ฐมนตรี มีมติเห็ นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2563 ตามที่ สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
สศช. และทุกส่วนราชการดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง
1) การมองเปูาหมายร่วมกันในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
2) การจัดทาโครงการสาคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่าง การพัฒนา
ต่อการบรรลุเปูาหมาย (xyz)
3) การจัดลาดับความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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4) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามกระบวนการที่กาหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการ
สาคัญ (รายการห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain Thailand) จานวน 6 โครงการสาคัญ ประกอบด้วย
1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความมั่นคง
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสาคัญฯ ปี 2565
010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
1. โครงการส่ งเสริ มกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝั งแนวทางการจั ดการความขัดแย้ง โดย
แนวทางสันติวิธี
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ
2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสาคัญฯ ปี 2565
110301 วัย เรีย น/วัย รุ่น มีค วามรู้แ ละทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้ว น รู้จักคิด
วิเคราะห์ รั กการเรี ยนรู้ มีส านึ กพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน
3) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสาคัญฯ ปี 2565
120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. โครงการส่ งเสริ มเวทีเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลั กสู ตรต่ อเนื่องเชื่อ มโยง
การศึกษาขั้นพื้นที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21
3.4 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อั นเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิ ด -19 (พ.ศ. 2564-2565)
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ
1. โครงการส่งเสริมเวทีเพื่อการจัดทารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จานวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน
11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องและสนับสนุนเปูาประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ
มิชอบ (12) ด้านการศึกษา
2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าประสงค์ เพื่อให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติและ
รองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป
(1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
(2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์
(3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง
คนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
(4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย
เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จาเป็นตาม
หลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1
(1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟูอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
พร้ อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุ รักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขั ดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ
กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2
(2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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7) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้
ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4
(4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
8) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา
เป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการ ศึกษา มุ่ง
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ใน
ศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญ ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต 1.1
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 1.4
มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเปูาหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่ จ้าเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
3. แผนแม่ บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็ นพลั งทางสั งคม 3.1 ประชากรไทยมีก าร
เตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน ในขั้นตอนของ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้
กิ จกรรมปฏิ รู ปที่ 1 การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษาตั้ งแต่ ระดั บ ปฐมวั ย
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทางานเพื่อสนับสนุนการดาเนินการปฏิรูป
2. การสนับสนุนนวัตกรรมการปู องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็ก
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. การสนับสนุนกลไกการดาเนินงานในระดับพื้นที่และต้นสังกัด
4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ)
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ
2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้
3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการดาเนินการ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
2) ด้ านกลไกและระบบการพั ฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษาสายสามั ญศึ กษาและสาย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์ และกาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู และการ
พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจาเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุ ณลั กษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบั ติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้ องถิ่นยากจน ห่ างไกลและ
ทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & Continuous
Professional Development) การศึก ษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้ก ารบริหาร
การศึกษาและการนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู
ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และการคงวิทย
ฐานะ ของครู โดยนาผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสาคัญในการประเมินและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 และ
อีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้บรรลุเปูาหมาย
รวม 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุ ทธศาสตร์ที่ 2) การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7)
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็น แผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดาเนินการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ งภัยคุกคาม เพื่อธารงไว้ซึ่ง
ความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่ง ภารกิจสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3)
แผนการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ ภ ายใต้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ใน
ชาติ สอดรับด้วยแผนที่ 6) แผนการสร้างความสามั คคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ปูองกันและแก้ไขการก่อเหตุ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่
11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ จากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผน การปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรั ฐ มนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่ง ภารกิจสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้
นโยบายหลักที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลัก ที่ 3 การทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมี ส่วนร่วมทาประโยชน์ให้ประเทศและการเป็น
พลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน)
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4
พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
(6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทาระบบ
ปริ ญญาชุ มชนและการจั ด อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น ) นโยบายหลั ก ที่ 9 การพัฒ นาระบบสาธารณสุ ขและ
หลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายหลักที่ 12 การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วน
ที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นาประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรอง
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเปูาหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะ
ถูกใช้ เป็ นเครื่ องกาหนดทิ ศทางการพั ฒนาทั้ งของประเทศไทยและของโลกจนถึ งปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573)
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เปูาหมาย (Goal) 169 เปูาประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเปูาหมาย
สูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทาลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยได้กาหนดกลไกการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย.
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562)
1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สาหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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2. มอบหมายให้ สศช. ดาเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศ
ไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดาเนินงานต่างๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ
4. ปรับการดาเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ
ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย
1. การสร้างการตระหนักรู้
2. การเชื่อมโยงเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับ
ที่ 3 ของประเทศ
3. กลไกการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ระดับชาติเชิง
นโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : กรรมการ สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ)
3.2 คณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย
3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
4. การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)
5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ)
กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. รายเปูาหมายหลัก (Goal) เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. รายเปูาหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C
เปูาหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึ กษาและมั ธ ยมศึก ษาที่มี คุณ ภาพ เท่า เทีย ม และไม่ มีค่ าใช้จ่ า ย นาไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ท างการเรี ยนที่ มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573
เปูาหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573
เปู า หมายย่ อ ย 4.4 เพิ่ ม จ านวนเยาวชนและผู้ ใ หญ่ ที่ มี ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ทั ก ษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573
เปูาหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้าทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม
ภายในปี พ.ศ. 2573
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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เปูาประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและ
หญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ ภายในปี 2573
เปูาประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่ จาเป็นสาหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
เปูาประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลสาหรับทุกคน
เปูาประสงค์ที่ 4.C เพิ่มจานวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดาเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐ
กาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573
ภารกิจ ของสานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน รายเปูาหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เท่ า เที ย ม และสนั บ สนุ น โอกาสในการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และทุ ก รายเปู า หมายย่ อ ย ( Target)
ที่
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเปูาหมายและทิศทาง การจัดการ
ศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลัก
สาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพ
ของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และ
วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อ พัฒ นาคนไทยให้ เป็น พลเมือ งดี มีคุ ณลั ก ษณะ ทัก ษะและสมรรถนะที่ สอดคล้ องกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้า ภายในประเทศลดลง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

15
ยุ ท ธศาสตร์ แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้ าหมาย 1) คนทุกช่วงวั ยมี ความรักในสถาบั นหลั กของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา
การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับ คุณ ภาพและส่ง เสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้น ที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงใน
รูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า ง ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย 1) กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง ตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กาลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการ
เรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการ
วัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน
ระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู้ได้โดยไม่
จากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนา
คลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา
เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) การ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่ านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม
ประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิ ดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และ
นาแนวคิดตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต 2) ส่ งเสริมและพัฒนาหลั กสู ตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุ ณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่ อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 4) กฎหมายและรู ปแบบการบริห ารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลั กษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) ส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ว มของทุกภาคส่ ว นในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสั งคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พึ่งได้
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ
U (Unity)
หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเปูาหมายแห่งการพัฒนา
T (Technology)
หมายถึง เทคโนโลยี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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2. ให้ทุกหน่วยงานนารูปแบบการทางาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทางานร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนา “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทางาน ที่จะทาให้ครูบุคลากรทาง
การศึกษาผู้ปกครองผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทางานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
เป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งใน เชิงกระบวนการทางานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดาเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสาคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดั ง นั้ น จึ ง ก าหนดนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนาฐานข้อมู ลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกาหนดให้มีระบบ
บริห ารและการจั ดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับ และระบบการประกันคุณภาพการศึ กษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจัด สรรและการกระจายทรั พยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้า หมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเปูาหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
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7. การนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ
เป็นการผลิตและการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทามาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วน
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมั ย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เ รียน โดยจัดให้ มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกปูองคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึ งการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้ อมู ล Big Data มุ่ งพั ฒ นาการจั ด เก็ บ ข้ อ มูล อย่ า งเป็น ระบบและไม่ ซ้ าซ้ อ น
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึ ก ษาและตามบริ บ ทของพื้ น ที่ สอดคล้ องกั บ ความต้อ งการของประเทศทั้ง ในปัจ จุ บั นและอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่
มีความต้องการจ าเป็น พิเศษได้รั บ การพัฒ นาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดารงชีวิตในสั งคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
นโยบายและจุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และปูองกันจากภัยคุกคาม
ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การ
จัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อปูองกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรง
เกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น
1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ
1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังอย่าง
ชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 เร่งจัดทาและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ
2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สาหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
2.4 มุ่ ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนประวั ติ ศ าสตร์ หน้ า ที่ พ ลเมื อ งและศี ล ธรรม
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณา
การการทางานร่ วมกับหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคาร
โรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน
2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ
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นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทา
2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสาเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในพื้น ที่น วัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้ห น่วยงาน
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
3.1 ดาเนิ น การส ารวจและติด ตามเด็ก ตกหล่ นและเด็ กออกกลางคัน เพื่อ นาเข้ าสู่ ระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อ
รับการพัฒ นาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกาหนด
ตาแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ
3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่นๆ
3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต
กาลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ
Re-skill , Up-skill , New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจ โดยมี
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ และพัฒ นาศู น ย์บ่ มเพาะผู้ ประกอบการอาชีว ศึกษา เพื่อการส่ งเสริม และพัฒ นา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่
4.4 พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนาร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จานวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ
การประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance
Appraisal (DPA)
5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล
(Digital Competency) สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา
5.3 ดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่านแอปพลิเคชั่ น
“เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
จัดทากฎหมายลาดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

11. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
วิสัยทัศน์
“พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมี
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
1. ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัย
6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน
7. กาลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน
8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม
9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน)
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)
3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน)
4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)
5. ผลิตกาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน)
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา (6 แผนงาน)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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12. อานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9
วันที่ 28 ตุลาคม 2548) ไว้ดังนี้
“ข้ อ 2 ให้ ส านั กงานปลั ดกระทรวง กระทรวงศึ กษาธิ การ มี ภารกิ จเกี่ ยวกั บการพั ฒนา
ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ จัดทางบประมาณและบริหารราชการประจาทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเปูาหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4) จัดทางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
5) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทัว่ ไปของกระทรวง
6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
7) ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา ตลอดจน
งานอื่น ๆ ที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับงาน
ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอานาจหน้าที่ ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง
11) ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยู่
ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
12) ปฏิบั ติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิ ดชอบ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2556 (ราชกิ จจานุ เบกษา เล่ ม 130 ตอนที่ 13 ก
หน้า 17 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้
“ข้อ 3/1 ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อทาหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดาเนินงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
2) ปฏิบั ติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รั บ
มอบหมาย”
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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“ข้อ 3/2 ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อ
ทาหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิดผล สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
2) ติดตาม ประเมินผลและจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบราชการภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
3) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย”
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13
ก หน้า 16 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)
“ข้อ 3/3 ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุ จริต มาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
2) ประสานงาน เร่ ง รั ด และก ากั บ ให้ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด ด าเนิ น การตามแผน
ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและจั ด ท ารายงานการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
4. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 16 และหน้า 134 วันที่ 3
เมษายน 2560)
“ข้อ 5 ให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิบแปดภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด เพื่อปฏิบัติภ ารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึ กษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอานวยการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่ว ยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กาหนดยุ ทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้ เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดาเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาส
ของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
3) กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ
4) สนั บสนุ นการตรวจราชการ และติ ดตามประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
“ข้อ 11 ให้มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและการจั ด การ ศึ ก ษาตามที่ ก ฎหมาย
กาหนดการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและ
ให้มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3) สั่งการ กากับ ดู แล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ
4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6) ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการ ศึกษา
8) ดาเนิ น การเกี่ย วกับการตรวจสอบด้านการบริห าร การเงิน และการบัญชี ของส่ ว น
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการ ศึกษา
10) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11) ปฏิบั ติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกีย่ วกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

25
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาค สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดสถานที่ตั้ง
ของสานักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560)
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
สานักงานศึกษาธิการภาค 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชลบุรี รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
สานักงานศึกษาธิการภาค 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สานักงานศึกษาธิการภาค 5 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
สานักงานศึกษาธิการภาค 6 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบดาเนินงาน ในพื้นที่จังหวัด
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
สานักงานศึกษาธิการภาค 7 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดยะลา รับผิดชอบดาเนินงาน ในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
สานักงานศึกษาธิการภาค 8 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบดาเนินงาน ในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
สานักงานศึกษาธิการภาค 9 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี
สานักงานศึกษาธิการภาค 11 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
สานักงานศึกษาธิการภาค 12 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
สานักงานศึกษาธิการภาค 13 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
สานักงานศึกษาธิการภาค 14 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี
สานักงานศึกษาธิการภาค 15 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
สานักงานศึกษาธิการภาค 16 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
สานักงานศึกษาธิการภาค 18 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาค จานวนหกภาค เป็น
หน่วยงานภายในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562) ดังนี้
ข้อ 1 ให้จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาค จานวนหกภาค เป็นหน่วยงานภายในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) สานักงานศึกษาธิการภาคกลาง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบดาเนินการ
ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และภาค 4 โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่
สานักงานศึกษาธิการภาคกลางและศึกษาธิการภาค 2 ทาหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง อีกหน้าที่หนึ่ง
2) สานักงานศึกษาธิการภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบดาเนินการ
ในพื้น ที่สานั กงานศึกษาธิการภาค 5 และภาค 6 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติ หน้าที่สานักงาน
ศึกษาธิการภาคใต้ และศึกษาธิการภาค 5 ทาหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ อีกหน้าที่หนึ่ง
3) สานักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา รับผิดชอบดาเนินการใน
พื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่สานักงานศึกษาธิการภาคใต้
ชายแดน และศึกษาธิการภาค 7 ทาหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน อีกหน้าที่หนึ่ง
4) สานักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบดาเนินการ
ในพื้น ที่สานั กงานศึกษาธิการภาค 8 และภาค 9 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติ หน้าที่สานักงาน
ศึกษาธิการภาคตะวันออก และศึกษาธิการภาค 8 ทาหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก อีกหน้าที่หนึ่ง
5) สานักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบ
ดาเนินการ ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ภาค 11 ภาค 12 ภาค 13 และภาค 14 โดยสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่สานักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหน้าที่หนึ่ง
6) สานักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบดาเนินการ
ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 15
ปฏิบัติหน้าที่สานักงานศึกษาธิการภาคเหนือ และศึกษาธิการภาค 15 ทาหน้าที่ศึกษาธิการภาคเหนืออีกหน้าที่หนึ่ง
ข้อ 2 ให้สานักงานศึกษาธิการภาค หกภาค ตามข้อ 1 มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดในระดับภาคแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระดับภาค
3) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาภาค และดาเนินการตามแผน พัฒนาการศึกษาระดับภาค
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4) กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาแผน พัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาประจาปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในพื้นที่
5) บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาค เพื่อให้
การขั บ เคลื่ อ นแผนด้ า นการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพหรื อ ประเด็ น ปั ญ หาในระดั บ ภาคและเชื่ อ มโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
6) สั่ ง การ เร่ ง รั ด ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาค ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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7) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึ กษาธิการ การตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ สานักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
8) กาหนดแนวทางการตรวจสอบ กากับ ติดตามการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับภาค
9) บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด
10) กาหนดทิศทางรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการพัฒนาบุคลากรในระดับภาค
11) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือส่วนราชการหรือหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องมอบหมาย
12) กาหนดกรอบนโยบาย แนวทางการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือ
ยุ ว กาชาดและกิจ การนั กเรี ย นระดั บ ภาค ให้ ส อดคล้ องกับแนวทางการดาเนินการตามที่ส านักงานลู กเสื อ
แห่งชาติ หรือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
13) ประเมินผลและจัดทารายงานการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
14) ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการ ศึกษาระดับกลุ่ม
จังหวัด อีกหน้าที่หนึ่ง ยกเว้น สานักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน (ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นผู้ดาเนินงาน)
15) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (ยกเลิก ประกาศฯ
ณ วันที่ 9 เมษายน 2561) ให้จัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง
2) เป็นแกนกลางการประสานงานระหว่างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกับ
ส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและระหว่างกระทรวง
3) งานเลขานุการของคณะทางานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง
4) เป็ น เจ้ าภาพในการก ากั บ ติ ดตามการด าเนิ นการของส่ ว นราชการและหน่ ว ยงาน
ในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
5) จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
6) ประเมินผล และจัดทารายงานการดาเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
7) ประสาน เร่งรัด และให้คาปรึกษาแนะนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
8) เผยแพร่ และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดกระทรวง
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสานักบูรณาการกิจการการศึกษา เป็นหน่วยงาน
และมีอานาจหน้าที่ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563) ดังนี้
ข้อ 2 ให้จัดตั้ง “สานักบูรณาการกิจการการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “สบศ.” เป็นหน่วยงาน
ภายในสังกัดสานักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบูรณาการการศึกษาและกิจการ
การศึกษาในระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับจังหวัดในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานและ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสาเร็จตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1) ด าเนิ นการงานเลขานุ การของคณะกรรมการขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
2) บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในระดับกระทรวงกับ
หน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัด ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการปฏิรูปประเทศ
3) จัดทาข้อเสนอนโยบาย แนวทาง มาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ นโยบาย
เร่ งด่ วน นโยบายเฉพาะด้ านการศึ กษา ศาสนา ศิ ลปวั ฒนธรรม และการกี ฬาของกระทรวง ศึ กษาธิก ารและ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4) ก ากั บ ดู แล ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และประสานการจั ดการศึ กษาของกระทรวง
ศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ รายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานการบูรณาการการศึกษาและกิจการ การศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเพื่อธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
8) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ประสานงานกิจการการศึกษาและปฏิบัติงาน ตามนโยบาย
พิเศษ นโยบายเร่งด่วน นโยบายเฉพาะด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9) ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นและประสานการจั ดการศึ กษาทุ กระดั บและทุ กประเภทกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้มอบหมาย

๑3. สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ
ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์รวม
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย
7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์
1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข น้อมนา เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดาริ
1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตาม
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานในพื้นที่และภูมิภาค
(อาทิ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)
2.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ที่เท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
3.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จาเป็นของผู้เรียน 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ์
4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเปูาหมาย
4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์ แบบ
เปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/
บริการประชาชน
5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็น
เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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5.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมี ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
ไม่ซ้าซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร
5.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์
เฝูาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน

14. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดย
มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ในระดับที่
สูงตามเกณฑ์ (ITA)
2. มีหน่วยงานที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติระดับกระทรวง ภาคและ
จังหวัด และมีกลไกการประสานงานการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกระจายอยู่ทุกจังหวัด/ภาค
3. มีเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
4. มีแหล่ งเรี ย นรู้ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาตามอัธ ยาศัย ทาให้ ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง โอกาสและ
ยกระดับการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย
6. มี ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ที่ มี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน ท าให้ ก าร
ขับเคลื่อนการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการทางานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
7. มีห น่ ว ยงานที่ กฎหมายให้ อานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. สานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบางส่วนยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษายังไม่เชื่อมโยงเป็นเอกภาพ
3. ผลการทดสอบ O - NET ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50
4. ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้
5. บทบาทครูส่วนใหญ่ยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
6. โครงสร้างการบริหารองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัดมีความ
ซ้าซ้อนกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทาให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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โอกาส (Opportunities)
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ให้ความสาคัญด้านการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐโปร่งใส นาระบบดิจิทัลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารราชการแบบบูรณาการและกระจาย
อานาจการบริหารจัดการในระดับพื้นที่
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 ให้ความสาคัญ
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
3. นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับ ภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุร กิจ และภาคธุรกิจ ระดับ พื้น ที่ได้ให้ความร่ว มมือการเชื่อมโยงระบบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
4. นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้เกิดนวัตกรรมแนวทางจัดการเรียนรู้
STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โอกาส
ทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภัยคุกคาม (Threats)
1. การสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ที่รวดเร็วส่งผลให้ปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด
ปัญหาทางเพศ และอบายมุขแพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้ง่ายขึ้น
2. ปัญหายาเสพติด แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ โรคอุบัติ
ใหม่และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่สูงมีผลกระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต และ
คุณภาพการศึกษาในพื้นที่
3. กระบวนการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระดับชาติ บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นข้อจากัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาเอกชนกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยกลไกประชารัฐ
4. งบประมาณสนั บสนุ นการปฏิบั ติ งานการบริ หารงานบุ คคลข้าราชการครูและบุ คลากร ทาง
การศึกษา การขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ กศจ. ใน
การพัฒนาแผนและยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภูมิภาคและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง

15. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
15.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)
(1) เป้าหมาย
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การปรั บเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (ประเด็นย่อย 1.2 การบูรณาการเรื่อง
ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4 การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)
(2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ประเด็นย่อย 2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ ปฐมวัย
2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3 ช่วงวัยแรงงาน 2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

33
(2.3) ปฏิ รู ปกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ ตอบสนองต่ อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21
(ประเด็นย่อย 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
(3.2) การเปลี่ ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3) การเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6 การวาง
พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”ด้วย 8 กล
ยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษ ที่
21 4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศและ
สมรรถนะที่จาเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6) บูรณาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และความ
เป็นพลเมือง 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพ และ 8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (รอง)
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
(1.2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ (ประเด็นย่อย 1.3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถี ยรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่
ประโยชน์ ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน )
(2.2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (ประเด็นย่อย 2.2 การติดตาม
เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (ภัยคุมคามไซเบอร์) 2.3 การสร้างความปลอดภัย และความสันติ
อย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ (ประเด็นย่อย 4.3 การร่วมมือการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติร าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง” สามารถส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความมั่นคง” ด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกฝังค่านิยม และหลักคิดที่ ถูกต้อง เพื่อ
เสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนา
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดาริ 2) ยกระดับและสร้าง
โอกาสการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ /วิขาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 3) พัฒนากลไกบูรณา
การระบบบริหารจัดการการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 4) พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพและ
โอกาสทางการศึกษา
3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
(2.1) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก (ประเด็นย่อย 4.3 เพิ่มพื้นที่และเมือง
เศรษฐกิจ) (5) พัฒนาเศรษฐกิจ บนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (ประเด็นย่อย 5.1 สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ วางรากฐาน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณใน
การประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน” ด้วย 2 กลยุทธ์
ได้แก่ 1) การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา
(ดิจิทัลชุมชน) 2) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
(1.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
(1.4) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัด
การตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
(2.1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (ประเด็นย่อย 1.7 สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อย โอกาส)
(2.2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (ประเด็น
ย่อย 2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วม
พัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการ
จัดการตนเอง (ประเด็นย่อย 4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุ ทธศาสตร์ สร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถส่ ง ผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เพิ่ม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

35
และกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเปูาหมาย 2) ส่งเสริม
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง)
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ (ประเด็นย่อย 6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย
การส่งเสริ มกิจ กรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมด้ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วม
6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการท างานที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(1.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
(2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ประเด็นย่อย 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่ าง ๆ ผ่าน
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้)
(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ (ประเด็นย่อย 2.1 ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ)
(2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ประเด็นย่อย 3.1 ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม)
(2.4) ภาครัฐ มีความทันสมัย (ประเด็นย่อย 4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นกับ
บริบทการพัฒนาประเทศ 4.2 พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย)
(2.5) บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ประเด็นย่อย 5.1 ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว
ยึดระบบคุณธรรม 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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(2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นย่อย 6.2
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต)
(2.7) กฎหมายมี ค วามสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า ง ๆ และมี เ ท่ า ที่ จ าเป็ น
(ประเด็นย่อย 7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ”สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ” ด้วย 7 กลยุทธ์
ได้แก่ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ /บริการประชาชน
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็น
ปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการบูรณา
การเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้างและ
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้าซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
และขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้ มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์
เฝูาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
15.2 แผนระดับที่ 2
15.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก)
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ ที่จาเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึน้ มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารการจัด
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี
เปูาหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ ที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอด
รับกับเปูาหมายในแผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ โดยพัฒนาการจัดการศึกษาที่บูรณาการองค์ความรู้
แบบสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์
ตรงจากการลงมือปฏิบัติ และสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่า
ทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
• แนวทางการพั ฒ นา : การปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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1) ปรั บ เปลี่ ย นระบบการเรี ย นรู้ ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ (1.1) พั ฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ (1.2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 (1.3)
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต (1.4)
พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (2.1) วางแผนพัฒนาและปรับ
บทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้” (2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู ตั้งแต่ การดึงดูด
คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู (2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ได้แก่
(3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ (3.3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา (3.4) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา)
4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ (4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(4.5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
• เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการ
เรี ยนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปูาหมายส่ งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล และส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมและความเป็นพลเมืองให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสร้าง
เสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่ เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคม
ศตวรรษที่ 21 และสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
(2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต โดยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม
ในสังคมศตวรรษที่ 21
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
• แนวทางการพัฒนา
3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี
ที่สมวัยทุกด้าน
• เป้าหมายของแผนงานย่อย
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยพัฒนาการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561
แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
• เป้าหมายของแผนย่อย
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์
รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่ งเสริม
การเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน
แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
• เป้าหมายของแผนย่อย
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความ สาคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่เปูาหมาย รวมทั้งมีการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความ
ต้องการของตลาดงาน
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แผนย่อยที่ 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็น
พลังสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ
• เป้าหมายของแผนย่อย
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ โดยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งจัดและส่งเสริม
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางกาย จิต สมองให้พึ่งพาตนเองได้
(3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นไทยมากขึ้น นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดารงชีวิ ต สังคม ไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็นการปรับ
เปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และบูรณาการความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 10
แผนย่อยที่ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และ การเสริมสร้างจิต
สาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
2) บู รณาการเรื่องความซื่อสั ตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้ อม
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา, จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดาริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐาน
การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง
• เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยเป็ นมนุ ษย์ ที่ สมบู รณ์ มี ความพร้ อมในทุ กมิ ติ ตามมาตรฐานและสมดุ ล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝัง คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีการบูรณาการจัดกระบวนการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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เรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็น
พลเมือง และส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤติ นักเรี ยน นักศึกษา และประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย
(4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น ความมั่นคง (รอง)
(4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 2
ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคง
โดยการปลู กฝังค่านิย มและหลั กคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลั กของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข น้ อ มน า เผยแพร่ ศ าสตร์ พ ระราชาหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางตามพระราชดาริด้านการศึกษา ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพและพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขต
พื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) และพัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
(4.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 1
แผนย่อยที่ 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
เสริ มสร้ างความมั่ นคงของสถาบั นหลั กของชาติ ภายใต้ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสถาบัน
หลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่า งๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่าง
กว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณีย์กิจอย่างสม่าเสมอ
• เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิ การ ด าเนินการขับเคลื่ อนการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ โดยการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาทั่วประเทศ และส่งเสริมงานโครงการตาม
พระราชดาริของพระบรมวงศานุวงศ์
แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกัน และแก้ไ ขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่น คง
(ยาเสพติด, ไซเบอร์, ความไม่สงบ จชต.)
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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9) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
• เป้าหมายของแผนย่อย
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติดความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข และอบรมพัฒนาการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และ
การบริโภคแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(5) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)
(5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็นความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม โดยการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเปูาหมาย
ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(5.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 17
แผนย่อยที่ 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิ จ
สังคม และสุขภาพ
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ
• เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการ โดยมีการสนับสนุนค่าใช้ทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ เด็กที่มีความสามารพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษาหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน และทุน การศึกษาสภาวะเด็กยากลาบาก
(6) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน (รอง)
(6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายระดับประเด็น
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่ อนการ ประเด็นการ
เติบโตอย่างยั่ งยืน โดยส่งเสริมให้ หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 18
แผนย่อยที่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่
ดีของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ
• เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ โดย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การส่งเสริมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้การรับมือ
ปัญหาวิกฤติ ฝุุนละอง PM 2.5 ในสถานศึกษา และสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นาร่องของกระทรวง ศึกษาธิการ
(7) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง)
(7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ส านั ก งานปลั ดกระทรวงศึก ษาธิ การ ด าเนิน การขับ เคลื่ อนการประเด็ นการ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารราชการ/บริการประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูล กลางด้านการศึกษา
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งานสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาค ส่วนในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้าซ้อน และ
ทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝูาระวัง และติ ดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต พัฒนาระบบงานการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
(7.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 20
แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
3) ปรับวิธีการทางาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้
มาตรฐานสากล
• เป้าหมายของแผนย่อย
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ด าเนิ นการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาบริ การ
ประชาชนโดยการส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชนของกระทรวง ศึกษาธิการ 1579 การ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสูง”
2) กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
3) ปรั บ เปลี่ ยนรู ปแบบการจั ดโครงสร้ างองค์ การและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
• เป้าหมายของแผนย่อย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน และปรับปรุง โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้าซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร
แผนย่อยที่ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเปูาหมายและนโยบายกาลังคนในภาครัฐให้มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
• เป้าหมายของแผนย่อย
บุ คลากรภาครั ฐ ยึ ดค่ านิ ยมในการท างานเพื่ อประชาชนยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุ คลากรภาครัฐ พัฒนาระบบงานการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้วยหลักสูตรและรูปแบบที่หลากหลาย
(9) แผนแม่บทที่ 21 ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” (รอง)
(9.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายระดับประเด็น
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการในประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ เฝูาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
(9.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 21
แผนย่อยที่ 3.1 การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
5) ปรั บระบบงานและโครงสร้ างองค์ กรที่ เอื้ อต่ อการลดการใช้ ดุ ลพิ นิ จในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
• เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
(10) แผนแม่บทที่ 22 ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง)
(10.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการประเด็น กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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(10.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 22
แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนากฎหมาย
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
บริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม
3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย
• เป้าหมายของแผนย่อย
กฎหมายไม่ เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้ กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมาย
โดยทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง)
(11.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นโครงสร้ า งฐานทางเทคโนโลยี และด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการประเด็น การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม โดยพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค
และส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา
(11.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 23
แผนย่อยที่ 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
• เป้าหมายของแผนย่อย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศ
ที่ก้าวหน้าในเอเชีย
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นการวิ จั ยและ
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน โดยมีการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนางานวิจัยด้านผู้เรียน ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัยในเชิงพื้นที่
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(12) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19
พ.ศ. 2564 – 2565
(12.1) เป้าหมาย
(1) คนสามารถยังชี พอยู่ได้ มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้ รับการดูแลอย่างทั่วถึง
(3) เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ
(12.2) แนวทางการพัฒนา
(1) การเสริม สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local
Economy) (1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง (3) การพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)
(3.1) การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้
(12.3) การบรรลุค่าเป้าหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อน โดยการการส่งเสริม
เวที แ ละประชาคมเพื่ อ การจั ด ท ารู ป แบบและพั ฒ นาหลั กสู ตรต่ อเนื่ องเชื่ อมโยงการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานกั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน
15.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา
เป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา มุ่ง
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลด
ความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1. แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น
มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริ ย ธรรม มีความสามารถในการแก้ปั ญหา ปรับ ตัว สื่ อสาร และทางานร่ว มกับผู้ อื่ นได้อย่า ง
มีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้ น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้ เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปูาหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สู งอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการ
เตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
กิจกรรมปฏิรู ปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนสู่ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่ อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ)
กิจกรรมปฏิรู ปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิ ตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอน
ของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เปูาหมาย (1) เด็กปฐมวัยช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งใน และนอกระบบการศึกษา
รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูง
กว่าอย่างเสมอภาค ตามศักยภาพและความถนัด
ตัวชี้วัด (1) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียน ไม่น้อยกว่า
ร้อ ยละ 80 ระดับ ประถมศึกษา ไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละ 95 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 35 ในปี 2565
กิจกรรมปฏิ รู ปที่ 2 การพั ฒนาการจั ดการเรี ยนการสอนสู่ การเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ เพื่ อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ)
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เปูาหมาย (1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝุเรียนรู้ มีทักษะในการดารงชีวิตใน
โลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
(2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู (3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษามีสมรรถนะในการ บริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ จริง
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นาทางวิชาการมีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจในการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

48
จัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้าง
ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสาหรับผู้เรียน
ตัวชี้วัด (3) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ
เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน แบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา (4) ระบบการ
ประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized learning) และ
สามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของการนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหาร สถาบันการศึกษา
กิจกรรมปฏิรู ปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิ ตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เปูาหมาย (1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัด (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาฯ
และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น (6) มีการปรับปรุง
ระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะครู โดยนาผลการประเมินสมรรถนะเป็นส่วนสาคัญในการเลื่อนวิ ทยฐานะและ
การปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (รอง)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุก
มิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป
(1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
(2) จั ด โครงสร้ า งองค์ ก ร และระบบงานภาครั ฐ ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว และ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
(3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้
ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
(4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย (รอง)
เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จาเป็น
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1
(1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดารง ชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาและฟื้นฟู อย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
พร้ อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุ รักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขั ดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐาน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ
กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2
(2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ)
9) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (รอง)
เป้าประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ มิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้
ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม Big Rock ด้านการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4
(4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
15.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงค์
1.1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม ในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน มีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้น มากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
1.4) เพื่อรั กษาและฟื้น ฟูทรั พยากรธรรมชาติแ ละคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
1.6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ)
2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2.2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
2.6) มี ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ มีประสิ ทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก)
3.1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น (2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น (3) คน
ไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1.2) แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย (1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้ องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้ มี ทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า โดย (2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (2.2)
พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (2.3) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย (3.6) จัดทาสื่อการ
เรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ (3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม (รอง)
4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ (3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
4.2 แนวทางการพัฒนา (1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากร ร้อยละ 40
ที่มีรายได้ต่าสุดให้ สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย (1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจาก
สภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย (2) กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย (2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่ (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ โดย (3.3) พัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน ส่ งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ ประกอบการระดับชุมชน การ
สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รอง)
5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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5.2) แนวทางการพัฒนา (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4.4) สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดารงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
6) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน (รอง)
6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ (2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง (3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
6.2) แนวทางการพัฒนา (1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (1.1) สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ (1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย (1.3)
ปูองกันและแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความ
รุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง)
7.1) เป้า หมายระดั บยุทธศาสตร์ (1) ลดสั ดส่ ว นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ (3)
เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
7.2) แนวทางการพัฒนา (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่ งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยกาหนดภารกิจ
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน (3)
เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร (5) ปูองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปูองกันการทุจริต
8) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (รอง)
8.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น
8.2) แนวทางการพั ฒนา (5) การพัฒ นาเศรษฐกิ จดิ จิทัล (5.2 ) ส่ งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยน รูปแบบการทา
ธุร กิ จ ให้ เ ป็ น ระบบดิจิ ทัล โดยจั ดท าแพลตฟอร์ ม (Platform) ธุร กิจ ดิจิ ทัล ในภาคเกษตร ส่งเสริมธุ รกิจของ
ผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
9) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9.1) เปู า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (1) เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศ (จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน)
9.2 แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม (3.1) ด้านบุคลากรวิจัย
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง)
10.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 4) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญ
ทั้งในทุกระดับ
10.2) แนวทางการพัฒนา 6) สร้างความเป็นหุ้นส่ว นการพัฒนากับประเทศ ในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 6.1) เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศใน
การผลักดัน การพัฒนาในอนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมทั้ง ประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามเปูาหมาย การพัฒนา ที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล้า การสร้างโอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน อาหารและน้า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
15.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .1- 16
2) เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ สถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ภายใต้ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธารงรักษาด้วยการปกปูอง เชิดชูเทิดทูนอย่างสม
พระเกียรติ
3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) ระดับ
ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้
และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความ
เข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจาเป็น ในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) นาศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
1) แผนระดั บชาติว่ าด้ วยความมั่นคงแห่ งชาติ “แผนที่ 6 : การสร้ างความสามั คคี
ปรองดอง”
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ
และแนวทางสันติวิธี
3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย
4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกาหนด
แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) แผนระดั บชาติว่า ด้วยความมั่น คงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
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3) ตัวชี้วัด (1) จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพ
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้นาหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่ างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา
(5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้างความเข้าใจให้ภาค
ส่วนต่างๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การเฝูาระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่ง
อยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้เกิด
สภาวะสันติสุข
นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบาย
ที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 10 : แผนการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด”
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมี
ความปลอดภัยจากยาเสพติด
3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสาเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) กลยุ ท ธ์ ที่ (4) รณรงค์ ใ ห้ เ ด็ ก เยาวชน ผู้ ใ ช้ แ รงงานและประชากรกลุ่ ม เสี่ ย ง
ตระหนักรูถ้ ึงโทษของยาเสพติด เพื่อปูองกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ
นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผน การเสริมสร้างความ
มั่นคง ของชาติจากภัยทุจริต”
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริต
รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต
4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน
และปฏิเสธการทุจริต
นโยบายที่ 10 : เสริสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
3) ตั วชี้ วั ด (2) ระบบปู องกั นทางไซเบอร์ ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถ ปกปู อ งข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านไซเบอร์
4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์
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๑6. บทบาทและหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 ให้มี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนดการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มีอานาจหน้าที่ในเขต
จังหวัด ดังต่อไปนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3) สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6) ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด

17. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
โครงสร้าง (Structure) มีหน่วยงานทางการศึกษา และมีการ
S1
บริหารจัดการชัดเจน
การบริการ (services) การบริการทางการศึกษาสร้างโอกาส
S2
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Man
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
(M1)
จานวนเพียงพอ/เกิน
2. ครูได้รับขวัญและกาลังใจ
(มีวิทยฐานะ)
M0ney
งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
(M2)
เพียงพอ
Material
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้
(M3)
เพียงพอ

จุดอ่อน
ขาดการบูรณาการ การเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
การบริการทางการศึกษาบางพืน้ ที่ไม่ครอบคลุม
ทั่วถึง
1. มีการจัดการเรียนรู้ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. โรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้นและไม่ตรง
สาขา
- โรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณไม่เพียงพอ
- การบริหารจัดการของหน่วยงานไม่เท่าเทียมกัน
- การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ไม่คมุ้ ค่ากับวัสดุ
อุปกรณ์
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Method
(M4)

จุดแข็ง
แต่ละหน่วยงานมีระบบการบริหาร
จัดการตามระบบราชการที่ดีและ
ชัดเจน

จุดอ่อน
-กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่สะท้อนคุณภาพ
ของผู้เรียน
-การบริหารต้องการความโปร่งใส
-คิดสร้างสรรค์

สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
โอกาส
-มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ทีช่ ัดเจน
เช่น แพรวา โปงลาง วัฒนธรรมภูไท
-ค่านิยมความเชื่อต่อระบบราชการ/ผู้
อาวุโส/ผู้มีการศึกษา

อุปสรรค
1. ค่านิยมของผู้ปกครองไม่ส่งเสริมให้บุตรหลาน
เรียนต่อที่จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ไม่ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนต่อสายอาชีพ

Technology

ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษา มีเครือข่าย
เทคโนโลยี ในการจัดการศึกษา

1. การพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การสื่อสารไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง
2. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ประโยชน์
ไม่คุ้มค่า

Economy

เป็นแหล่งต้นกาเนิดของโครงการใน
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่ยากจน
พระราชดาริของรัชการที 9 ศาสตร์
พระราชา อุโมงค์ผันน้า ลาพะยัง แก้มลิง
ข้าวเขาวง ผ้าไหมแพรวา ท่องเที่ยว ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ เป็นแหล่งไดโนเสาร์ มี
ความอุดมสมบูรณ์
มีกฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ
1. การปฏิบัติตามกฎหมายไม่เคร่งครัด
2. การเลือกปฏิบัติ
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนาร่อง
การนานโยบายลงสู่การปฏิบัติ
แก้ปัญหาความยากจน
มีโรงงานอุตสาหกรรม รองรับผู้เรียนที่ แหล่งเรียนรู้เกิดมลภาวะ เนื่องจากอยู่ใกล้
จบสายอาชีพ
โรงงานอุตสาหกรรม (โรงน้าตาล แปูงมัน)

สังคม(Social)
วัฒนธรรม (culture)

Legal
Politics
Environment
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้ า หมายที่ 4 เป้ าหมายด้ านการศึ กษา แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุ ดเน้ น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้
วิสัยทัศน์
บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เป้าประสงค์รวม
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค เรียนรู้ตลอดชีวิต
และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

57
ประเด็นยุทธศาสตร์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม “KALASIN”
K = Knowledge
A = Achievement
L = Logical
A = Academic
S = Sustainable
I = Integration
N = Network

ความรู้
สัมฤทธิ์ผล
มีเหตุผล
วิชาการ
ความยั่งยืน
การบูรณาการ
เครือข่าย

วัฒนธรรมองค์กร
“ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
กลยุทธ์ 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก ของชาติ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนา เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดาริ
2. บูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(ยาเสพติด , ภัยไซเบอร์ , ภัยพิบัติธรรมชาติ , โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์
ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
2. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จาเป็นของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมการสร้างและนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
5. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ
วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ผู้เรียนทุกประเภท ทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
กลยุทธ์ 1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทุกระดับ
ทุกประเภท ทุกสังกัด
2. ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมกิจกรรมยุวเกษตรอัจฉริยะ “อาหารดีมีรายได้”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ ใช้ในการบริหารจัดการ
2.พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อมโยงทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด
3. จัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด ให้มีคุณภาพ
เชื่อมโยง เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งานรวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
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แผนผังความเชื่อมโยงแผน ๓ ระดับ ของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับ ๑

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ระดับ ๒

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

๑. ความมั่นคง

1.1 ประเด็นความมั่นคง
1.2 ประเด็นการต่างประเทศ

(23 ประเด็นพัฒนา)
“คณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์ชาติ”

แผนปฏิรูปประเทศ
๑ = ด้านการเมือง
๒ = ด้านการการบริหารราชการแผ่นดิน
๓ = ด้านกฎหมาย
๔ = ด้านกระบวนการยุติธรรม
๕ = ด้านเศรษฐกิจ
๖ = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗ = ด้านสาธารณสุข
๘ = ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙ = ด้านสังคม
๑๐ = ด้านพลังงาน
๑๑ = ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ทีเ่ กี่ยวข้องกับ สป. : ป.ศธ.เห็นชอบ)

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

2.1 ประเด็นการพัฒนาการเกษตร
2.2 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
2.3 ประเด็นการท่องเที่ยว
2.4 ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ
2.5 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
2.6 ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
2.7 ประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.8 ประเด็นวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

1.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
หน่วยงานไม่ได้น้าเสนอภารกิจในประเด็นนี้

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

(เกี่ยวข้องกับ สป.)

ระดับ ๓

๒. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
3.1 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม
3.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
3.3 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
3.4 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี
3.5 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา

1.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
9.5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และ
การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

๔. การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

4.1 ประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.2 ประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4.3 ประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม

5.1 ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
5.2 ประเด็นการบริหารจัดการน้า้ ทั้งระบบ

6.1 ประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
6.2 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
6.3 ประเด็นการพัฒนากฎหมาย
และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๖.1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษ
ที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ
8.6 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐ

2.2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
2.3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
3.1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมาย
ที่ดีและเท่าที่จ้าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการ
ทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพือ่ ให้
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
11.1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
11.2 ด้านการป้องปราม

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

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

หน่วยงานไม่ได้น้าเสนอภารกิจในประเด็นนี้

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้้าในสังคม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการฯ
สป. ปี 256๕

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

2. พัฒนาก้าลังคน การวิจัย เพือ่ สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการฯ
ศธจ.กส. ปี 256๕

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ

2. วิจยั คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา

3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย

4. สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้้า
ทางการศึกษา

5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. บริหารจัดการแบบบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนผังความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์รวม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการศึกษา
แบบบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ทักษะ
และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสม
กับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละ
บริบท

๓. ส่งเสริมการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค
เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

๒. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัย
ให้มีคุณภาพ

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีคุณภาพ ทักษะ
และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

4. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม
และสามารถดารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. สร้างโอกาส ความเสมอภาค
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๔. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ผู้เรียนทุกประเภท ทุกช่วงวัย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย

4. หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้เรียนมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๕. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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สรุปงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณและประเด็นยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร)
1. งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบรายจ่ายอื่นๆ
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3)

จานวนเงิน

หมายเหตุ

29,200,000
1,507,516
392,000
221,200
31,320,716

2. แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัตริ าชการ จานวนทั้งสิ้น …34… โครงการ โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
ที่
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
งบ สป.
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
11,500
โดยกลุ่มลูกเสือ
กิจการนักเรียน
2 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
160,000
การศึกษาสู่การปฏิบัติ
3 โครงการ ศธ.จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ ประจาปี 2565
๒๓,๕๐๐
๔ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจาปี ๒๕๖5
๒๗,๕๐๐
๕ โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
๙,๖๐๐
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี ๒๕๖5
๖ โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจาปี ๒๕๖5
๙,๐๐๐
๗ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
๑๐,๐๐๐
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖5
๘ โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ยุวกาชาดดีเด่น
๔,๐๐๐
โล่พระราชทานฯ ประจาปี 2565
๙ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม ยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจาปี 2565
๑๐,๐๐๐
๑๐ โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ปี 2565
๑๐,๐๐๐
๑๑ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
๔๐,๐๐๐
ยุวกาชาดไทย “๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย”
๑๒ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร
4๐,๐๐๐
“ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด”
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

62
ที่
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
๑๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและ
๑๑,๙๐๐
นักศึกษา ประจาปี ๒๕๖5
๑๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ
๓๐,๐๐๐
ประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๖5
๑๕ โครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจาปี ๒๕๖๕
๑๐๐,๐๐๐
๑๖ โครงการฝึกอบรมแกนนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๒๓๖,๐๐๐
ประจาปี ๒๕๖5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผูเ้ รียนทุกช่วงวัยให้มีคณ
ุ ภาพ
1 โครงการ พัฒนาตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วน
20,000 งบ ศธจ.กส.
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์
2 โครงการโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
90,900 แผน 65 สป.
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกล กศจ.
3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
70,000 แผน 65 สป.
4 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทาง
142,000 แผน 65 สป.
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษา
96,000 แผน 65 สป.
เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย
แผน 65 สป.
6 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1 โครงการการสร้างโอกาสเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
25,275 งบ ศธจ.กส.
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
งบ สป.
๑ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
๑๕,๐๐๐
โดยกลุ่มลูกเสือฯ
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
60,000 แผน 65 สป.
2 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
20,000 งบ ศธจ.กส.
พ.ศ. 2565 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
3 โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะห้าปี พ.ศ. 2566-2570 30,300 แผน 65 สป.
4 โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
10,000 งบ ศธจ.กส.
ตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว. PA (Performance Appraisal)”
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

63
ที่
โครงการ
5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 โครงการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์
7 โครงการขับเคลื่อนภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
8 โครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 โครงการประชุมชี้แจงและแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี 2565
10 โครงการพัฒนากระบวนการดาเนินการจัดทาควบคุมภายใน การบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ

งบประมาณ
40,000

แผน 65 สป.

20,000

งบ ศธจ.กส.

30,000

งบ ศธจ.กส.

99,325

งบ ศธจ.กส.

20,900

งบ ศธจ.กส.

24,500

งบ ศธจ.กส.

๑,๕๔๗,๒๐๐

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรมหลัก
๑. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน
2.เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ทีถ่ ูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
3. เพื่อให้สามารถนาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
และจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ ยุว
กาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา

เชิงปริมาณ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน จานวนทั้งสิ้น 80 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูล
ลูกเสือ ยุวกาชาด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา สามารถ
บันทึกข้อมูล ลูกเสือ
ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ได้อย่างถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และสามารถนาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

เชิงปริมาณ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ลูกเสือ ยุวกาชาด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
จานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศ ในการบันทึกข้อมูล
ลูกเสือ ยุวกาชาด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา สามารถ
บันทึกข้อมูล ลูกเสือ
ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ได้อย่างถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และสามารถนาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา จานวน 80 คน

11,500

ต.ค.64ก.ย.65

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

3

1

3

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

4

1

64

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

2. โครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสูก่ ารปฏิบตั ิ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ
ราชวงศ์จักรี
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีโอกาสทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
มีคุณธรรม สามารถวางแผนการ
ประกอบอาชีพเพื่อให้มีงานทา
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น
และชุมชนมีจิตสานึกรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง

เชิงปริมาณ
นักเรียน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี
วิทยากรและครู บุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน ๖๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐
ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ
ราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีโอกาสทาหน้าที่เป็น
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
มีคุณธรรม สามารถวางแผนการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้มีงานทา
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและ
ชุมชน มีจิตสานึกรักและภูมิใจใน
ท้องถิ่นชุมชนของตนเอง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
นักเรียน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี
วิทยากรและบุคลากรทางการศึกษา
รวมจานวน ๖๖๐ คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐
ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ
ราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดี ต่อ
บ้านเมือง มีโอกาสทาหน้าที่เป็น
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
มีคุณธรรม สามารถวางแผนการ
ประกอบอาชีพเพื่อให้มีงานทา
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและ
ชุมชน มีจิตสานึกรักและภูมิใจใน
ท้องถิ่นชุมชนของตนเอง สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

160,000

ต.ค.64ก.ย.65

3. โครงการ ศธ.จิตอาสา
บาเพ็ญประโยชน์
ประจาปี 2565

๑. เพื่อน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2. เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสานึก
ที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้ร่วมทากิจกรรมจิตอาสา
บาเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของ
การแบ่งปันและการช่วยเหลือ
ผู้อื่น

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา จากหน่วยงานทาง
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน ๑,๐๐๐ คน

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา จากหน่วยงานทาง
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน ๑,๐๐๐ คน

๒๓,๕๐๐

ต.ค.64ก.ย.65

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐
ได้ร่วมน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐
ได้ร่วมน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ-

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

3

1

3

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

3

1

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

3

4

1

3

5

1

65

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

โครงการ/กิจกรรมหลัก

4. โครงการส่งเสริม
ระเบียบวินยั ลูกเสือ เนตร
นารี ประจาปี ๒๕๖5

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มีจิตสานึกที่ดี ได้ร่วมทากิจกรรมจิต
อาสาบาเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของ
การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น
มีจิตสาธารณะและรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
เป้าหมายเชิงผลผลิต
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,ลูกเสือ เนตร
นารี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี จานวนทั้งสิ้น ๒๗๐ คน
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,ลูกเสือ เนตร
นารี และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๑๐๐
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี
มีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง
อดทน มีความเป็นผู้นา รู้รักสามัคคี
รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น มีทกั ษะ
การอยู่รว่ มกัน สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
มีคุณภาพ มีความเข้าใจแนวทาง
วิธีการและหลักเกณฑ์การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ได้เพิ่มพูนทักษะ ได้รับการยกย่อง
ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทน
ระดับจังหวัดเข้าประกวด
ระดับประเทศ และสามารถนา

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มีจิตสานึกที่ดี ได้ร่วมทากิจกรรมจิต
อาสาบาเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของ
การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น
มีจิตสาธารณะและรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
เชิงปริมาณ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,ลูกเสือ เนตร
นารี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี จานวนทั้งสิ้น ๒๗๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตร
นารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
พลเมืองดี มีระเบียบ วินัย
มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็น
ผู้นา รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่
ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพ
มีความเข้าใจแนวทาง วิธกี ารและ
หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ได้เพิ่มพูนทักษะ
ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร
,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัด
เข้าประกวดระดับประเทศ และ
สามารถนาประสบการณ์จากการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บังคับ บัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมือง
ดี มีระเบียบ วินัย
มีความเข้มแข็ง อดทน มีความ
เป็นผู้นา รู้รักสามัคคี รู้จัก
เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น
มีทักษะการอยู่รว่ มกันสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง
วิธีการและหลัก เกณฑ์การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ให้ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี
ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ได้เพิ่มพูน
ทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับ
เกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทน
ระดับจังหวัดเข้าประกวด
ระดับประเทศ และสามารถนา
ประสบการณ์จากการแข่งขันไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

๒๗,๕๐๐

ต.ค.64ก.ย.65

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

3

1

3

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

4

1
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วัตถุประสงค์
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ เนตร
นารี เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย
ของโครงการ

ประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับ
ใช้ ในชีวิต ประจาวัน และมีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มมากขึ้น
5. โครงการคัดเลือกผูม้ ี
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้าง เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา ขวัญกาลังใจสาหรับผู้มีผลงาน
๑) ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของ
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็น
กิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการ
แบบอย่าง ที่ดีทางการลูกเสือ
จานวน ๓ ประเภท ได้แก่
ประจาปี ๒๕๖5
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วน
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ ประเภทครูผู้สอนและประเภทผู้ให้
การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือและ การสนับสนุน
มีเจตคติ ที่ดีต่อการพัฒนา
๒) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
กิจกรรมลูกเสือ
จานวน 1๒ คน
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
เนตรนารี เพิ่มมากขึ้น
ทางการลูกเสือ ผู้ให้การสนับสนุน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ส่ง ผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็น
แบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ เข้ารับ
การคัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ เกิดขวัญกาลังใจ ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เกิดเจตคติ
ที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
เนตรนารี เพิ่มมากขึ้น

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

แข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
และมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี
เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
๑) ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด
จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา ประเภท
ครูผู้สอนและประเภทผู้ให้การ
สนับสนุน
๒) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
จานวน 1๒ คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการลูกเสือ ผู้ให้การสนับสนุน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ส่ง ผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็น
แบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือร้อยละ
๑๐๐ ที่เข้ารับการคัดเลือกได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญกาลังใจ
ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ เกิดเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

9,600

ต.ค.64ก.ย.65

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

3

1

3

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

4

1

67

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

6. โครงการโรงเรียนดีวถิ ี
ลูกเสือ ประจาปี ๒๕๖5

1. เพื่อส่งเสริมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้มีความรู้และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ ในสถานศึกษาได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้สถานศึกษา,
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ
กาลังใจ มีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ
3.เพื่อให้มีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์
เรียนรู้ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง

ต.ค.64ก.ย.65

1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เข้าใจนโยบายและแนวทางการ
พัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ได้ทบทวน การแต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง
3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
เนตรนารี ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ได้เพิ่มพูนทักษะ
และสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือตามระดับชั้นได้
อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จากโรงเรียนที่สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกในจังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน ๘๐ คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร้อยละ ๑๐๐
มีความรู้และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา
ได้ถูกต้อง สถานศึกษา,บังคับบัญชา
ลูกเสือ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
เกิดขวัญกาลังใจ มีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือและมีศูนย์
เรียนรู้ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน ๑ แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษา
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน ๑๐๐ คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบาย
และแนวทางการพัฒนากิจการ
ลูกเสือเนตรนารี ได้ทบทวนเรื่องการ
แต่งเครื่องแบบลูกเสือ
การเปิด-ปิดประชุมกองมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้เพิ่มพูน
ทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอนลูกเสือได้ตาม
ระดับชั้นได้อย่างถูกต้อง จานวน
๑๐๐ คน

9,000

7. โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖5

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จากโรงเรียนที่สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกในจังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน ๘๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรูแ้ ละ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือในสถานศึกษา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการยก
ย่อง เชิดชูเกียรติ เกิดขวัญกาลังใจ
มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ และมีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์
เรียนรู้ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัด
จานวน ๑ แห่ง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์จานวนทั้งสิ้น ๑๐๐คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบาย
และแนวทางการพัฒนากิจการ
ลูกเสือ เนตรนารี
ได้ทบทวนเรื่องการแต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ได้เพิ่มพูนทักษะ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียน การสอนลูกเสือได้
ตามระดับชั้นได้อย่างถูกต้อง

10,000
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สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

3

1

3

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

3

1

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

3

4

1

3

4

1
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วัตถุประสงค์
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

8. โครงการเปิดโลกทัศน์
สร้างเสริมและพัฒนา
สมรรถนะยุวกาชาดดีเด่น
โล่พระราชทานฯ ประจาปี
2565

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้าง
ขวัญกาลังใจแก่ผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิก
ยุวกาชาด และผู้ให้การสนับสนุน
การจัดกิจการยุวกาชาดมาเป็น
อย่างดีและต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ปฏิบัตแิ ละผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาด
ทั้งหลายได้เห็นความสาคัญ
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการ
ดาเนินกิจการยุวกาชาดมาก
ยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จกั
แพร่หลายยิ่งขึ้น

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาทีจ่ ัดกิจกรรมยุว
กาชาด รวมจานวน ๔ แห่ง
2. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดดีเด่นจาก
หน่วยงาน , สถานศึกษา รวม
จานวน ๑๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิก
ยุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีขวัญกาลังใจให้การ
สนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด
เห็นความสาคัญ ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการดาเนินกิจการยุวกาชาด
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้
ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาทีจ่ ัดกิจกรรมยุว
กาชาด รวมจานวน ๔ แห่ง
2. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดดีเด่นจาก
หน่วยงาน , สถาน ศึกษา รวม
จานวน ๑๐ คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิก
ยุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีขวัญกาลังใจให้การ
สนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด
เห็นความสาคัญ ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการดาเนินกิจการยุวกาชาด
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้
ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

4,000

ต.ค.64ก.ย.65

9. โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรม ยุวกาชาดใน
สถานศึกษา ประจาปี
2565

1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุว
กาชาดในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา
ตระหนักและเห็นความสาคัญใน
กระบวนการของกิจกรรมยุว
กาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์
ของกาชาด
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัด
กาฬสินธุ์ รวมจานวน ๕๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละ 95 มีความรู้
ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนัก
และเห็นความสาคัญ
ในกระบวนการของกิจกรรม
ยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์
ของกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัด
กาฬสินธุ์ รวมจานวน ๕๐ คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละ 95
มีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนัก
และเห็นความสาคัญในกระบวนการ
ของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของกาชาด ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรม

10,000
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สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

3

1

3

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

3

1

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

3

๔

1

3

4

1
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วัตถุประสงค์
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

โครงการ/กิจกรรมหลัก

10. โครงการหมู่
ยุวกาชาดต้นแบบ
ปี 2565

11. โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมเนือ่ งในวัน
คล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย
“๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย”

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

๓. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิด
กลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือใน
การส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
ยุวกาชาด
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้าง
ขวัญกาลังใจแก่ผู้บริหาร ผู้ให้การ
สนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรม
ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด
ที่ให้การสนับสนุน ตลอดจน
ดาเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็น
อย่างดีและต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดตั้งหมู่ยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จกั
แพร่หลายยิ่งขึ้น เกิดกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด
๑. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาดได้ระลึกถึง
บุคคลสาคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุว
กาชาดขึ้นในประเทศไทย ได้ร่วม
พิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวน
สนาม
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาด รู้และเข้าใจ
ฐานกิจกรรมกาชาดและยุว
กาชาดฐานกิจกรรมสุขภาพ ฐาน
กิจกรรมสัมพันธภาพและความ
เข้าใจอันดี และฐานกิจกรรม

เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา เกิดขวัญกาลังใจ
เกิดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือใน
การส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด

ยุวกาชาดในสถานศึกษา เกิดขวัญ
กาลังใจ เกิดกลุ่มเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
ยุวกาชาด

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ในจังหวัดสกลนคร
รวมจานวน ๒๕ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละ ๑๐๐ ได้นาเสนอ
ผลงาน เกิดความภาคภูมิใจ มีขวัญ
กาลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีความรู้ความเข้าใจในการขอจัดตั้ง
หมู่ยุวกาชาด ได้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมยุวกาชาดและเกิดกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุว
กาชาด และเจ้าหน้าที่ รวมจานวน
๒๐๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐
ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสาคัญที่เป็น
ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น ใน
ประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนคา
ปฏิญาณและสวนสนาม รูแ้ ละเข้าใจ
ฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
ฐานกิจกรรมสุขภาพ ฐานกิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ยุวกาชาด รวมจานวน ๒๕ คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละ ๑๐๐ ได้นาเสนอ
ผลงาน เกิดความภาคภูมิใจ มีขวัญ
กาลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีความรู้ความเข้าใจในการขอจัดตั้ง
หมู่ยุวกาชาด ได้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมยุวกาชาดและเกิดกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุว
กาชาดและเจ้าหน้าที่ จานวน ๒๐๐
คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐
ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสาคัญที่เป็น
ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น ใน
ประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนคา
ปฏิญาณและสวนสนาม รูแ้ ละเข้าใจ
ฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
ฐานกิจกรรมสุขภาพ ฐานกิจกรรม

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

10,000

ต.ค.64ก.ย.65

40,000

ต.ค.64ก.ย.65

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

3

1

3

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

3

1

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

3

๔

1

3

4

1
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วัตถุประสงค์
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

12. โครงการฝึกอบรม
ผูบ้ ังคับบัญชายุวกาชาด
หลักสูตร “ครูผสู้ อน
กิจกรรมยุวกาชาด”

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

บาเพ็ญประโยชน์รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมาก
ยิ่งขึ้น

สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
และฐานกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาด
มากยิ่งขึ้น

สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
และฐานกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาด
มากยิ่งขึ้น

๑. เพื่อให้ครูผู้สอนหรือ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้ารับ
การฝึกอบรมฯ มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์
มีเทคนิคต่างๆ ที่จะนาไปปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้จัดกิจกรรมยุวกาชาด
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ตามอุดมการณ์ของกาชาดและ
สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
3. เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนการ
สอนยุวกาชาดในโรงเรียนมากขึ้น

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆ
จานวน ๑ รุ่น ๔๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชายุว
กาชาด มีความรู้ความเข้าใจ มีทกั ษะ
ประสบการณ์ มีเทคนิคต่างๆ ที่จะ
จัดกิจกรรมยุวกาชาดและบริหารงาน
ยุวกาชาดในหมูย่ ุวกาชาดโรงเรียน
ของตนเองได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการประเมิน
ได้รับวุฒิบัตรพร้อมเครื่องหมาย
ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

40,000

ต.ค.64ก.ย.65

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

3

1

3

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

๔

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
13. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการตรวจ
ติดตาม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
ประจาปี ๒๕๖5

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา มีความรู้เรื่อง
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ออกปฏิบัติหน้าที่
ตรวจ และรายงานความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวัง
สถานการณ์ ปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับ
การปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและ
ส่งเสริมประพฤติ รู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับ
ของสถานศึกษา มีความประพฤติ
เหมาะสมกับสภาพและวัย
ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และนักศึกษาในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
4. เพื่อให้ได้ปฏิบัติงานส่งเสริม
และคุ้มครองความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงาน ในพื้นที่ เครือข่าย
องค์กรภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ศูนย์เสมารักษ์สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน ๒๐ คน
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ศูนย์เครือข่าย จานวน ๘๐ คน
3. นักเรียนและนักศึกษา ได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง จานวน ๑๐๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เข้ารวมโครงการร้อยละ ๙๐
มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัตหิ น้าที่ ออกปฏิบัตหิ น้าที่
ตรวจและรายงานความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาตาม
แบบฟอร์ม ในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจน
เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
นักเรียนและนักศึกษาได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ศูนย์เสมารักษ์สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน ๒๐ คน
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ศูนย์เครือข่าย จานวน ๘๐ คน
3. นักเรียนและนักศึกษา ได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง จานวน ๑๐๐ คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เข้ารวมโครงการร้อยละ ๙๐
มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัตหิ น้าที่ ออกปฏิบัตหิ น้าที่
ตรวจและรายงานความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาตาม
แบบฟอร์ม ในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจน
เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
นักเรียนและนักศึกษาได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๑,๙๐๐

ต.ค.64ก.ย.65

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

3

1

3

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

4

1
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วัตถุประสงค์
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
14. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและ นักศึกษา
ศูนย์เสมารักษ์สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปี ๒๕๖5

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา การปฏิบัตหิ น้าที่
ออกตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่
เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์
ปัญหาความประพฤตินกั เรียน
และนักศึกษา
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์
เครือข่ายการป้องกัน แก้ไข
ปัญหา ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาตลอดจนคุ้มครอง
สิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
3. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา มีแผนการ
ปฏิบัติงาน ออกปฏิบัติหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ในพื้นที่ เครือข่ายองค์กรอื่นๆ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จานวน ๑๐๐ คน
2. นักเรียนและนักศึกษา ได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง จานวน ๒๐๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ อกตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
พื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์
ปัญหาความประพฤตินกั เรียนและ
นักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์
เครือข่ายการป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียน
และนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เครือข่าย
องค์กรอื่น

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ศูนย์เสมารักษ์สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุแ์ ละเครือข่าย รวม
จานวน ๑๐๐ คน
2. นักเรียนและนักศึกษา ได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง จานวน ๒๐๐ คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เข้ารวมโครงการร้อยละ ๑๐๐
ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ อกตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
พื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์
ปัญหาความประพฤตินกั เรียนและ
นักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์
เครือข่ายการป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียน
และนักศึกษาฯ

30,000

ต.ค.64ก.ย.65

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

2

1

3

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

4

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

15. โครงการลูกเสือ
1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตร
เนตรนารี จราจร ประจาปี นารี มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
๒๕๖๕
กฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย มีทกั ษะการใช้
สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด
ในการปฏิบัติหน้าที่การอานวย
ความสะดวก ด้านการจราจร
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร
และสามารถนาความรู้ ทักษะ
ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้ง
เครือข่ายจิตอาสาและการ
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ
สังคม ด้านการจราจรของลูกเสือ
เนตรนารี ในสถานศึกษาและ
ระหว่างสถานศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ เนตร
นารี เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เนตรนารี และวิทยากร
จานวน ๒0 คน
๒. ลูกเสือ เนตรนารี จราจร ใน
สถานศึกษา จานวน 80 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ ๙๐
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
จราจร การใช้รถใช้ถนน อย่าง
ปลอดภัย มีทักษะการใช้สัญญาณมือ
สัญญาณนกหวีดในการปฏิบัติหน้าที่
การอานวยความสะดวก ด้าน
การจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
จราจร และสามารถนาความรู้
ทักษะ ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน ได้อย่างถูกต้อง มีการ
ตั้งเครือข่ายจิตอาสาและการบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้าน
การจราจรของลูกเสือ เนตรนารี ใน
สถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา
ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่ม
มากขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิทยากร
ลูกเสือ เนตรนารี
รวมจานวน ๑๐๐ คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ ๙๐
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
จราจร การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย มีทักษะการใช้สัญญาณมือ
สัญญาณนกหวีดในการปฏิบัติหน้าที่
การอานวยความสะดวก ด้าน
การจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
จราจร และสามารถนาความรู้
ทักษะ ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน ได้อย่างถูกต้อง มีการ
ตั้งเครือข่ายจิตอาสาและการบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้าน
การจราจรของลูกเสือ เนตรนารี ใน
สถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา
ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่ม
มากขึ้น

100,000

ต.ค.64ก.ย.65

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

3

1

3

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
16. โครงการฝึกอบรม
แกนนาส่งเสริมความ
ประพฤตินกั เรียนและ
นักศึกษา ประจาปี
๒๕๖5

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา
มีความรู้เรื่องการส่งเสริมความ
ประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา
บทบาทและหน้าทีข่ องแกนนา
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา,ทักษะการให้คาปรึกษา,
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
รังแกกัน,การใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย,การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
ตลอดจนรูแ้ ละเข้าใจการใช้ทกั ษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
2. เพื่อสร้างนักเรียนและ
นักศึกษาให้รู้บทบาทหน้าทีก่ ารเป็น
แกนนาในการส่งเสริมความ
ประพฤตินกั เรียนและนักศึกษาโดย
จัดตั้งและเข้าร่วมเป็นองค์กรแกน
นาส่งเสริมความประพฤตินกั เรียน
3. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิตประจาวันและเป็นแกน
นาในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ใน
สถานศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่าย
การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาระหว่าง
สถานศึกษา และ ศูนย์เสมารักษ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนและนักศึกษาแกนนา
จานวน ๘๐ คน
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา,
วิทยากรและเจ้าหน้าที่
จานวน ๒๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารวมโครงการร้อยละ ๘๐
มีความรู้เรื่องการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของแกนนา
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา,ทักษะการให้คาปรึกษา,
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
รังแกกัน,การใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย,การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวธิ ี
ตลอดจนรู้และเข้าใจการใช้ทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมเป็นแกน
นาในการส่งเสริม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาโดยจัดตั้งเป็น
องค์กรแกนนาส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน สามารถนาความรู้
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
ประจาวันและเป็นแกนนาในการ
ขับเคลื่อน การดาเนินงานส่งเสริม
ความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา
ในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
1. นักเรียนและนักศึกษาแกนนา
จานวน ๘๐ คน
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา,
วิทยากรและเจ้าหน้าที่
จานวน ๒๐ คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เข้ารวมโครงการร้อยละ ๘๐
มีความรู้เรื่องการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของแกนนา
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา,ทักษะการให้คาปรึกษา,
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
รังแกกัน,การใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย,การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวธิ ี
ตลอดจนรู้และเข้าใจการใช้ทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมเป็นแกน
นาในการส่งเสริม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาโดยจัดตั้งเป็น
องค์กรแกนนาส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน สามารถนาความรู้
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
ประจาวันและเป็นแกนนาในการ
ขับเคลื่อน การดาเนินงานส่งเสริม
ความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา
ในสถานศึกษา

๒๓๖,๐๐๐

ต.ค.64ก.ย.65

กลุ่ม
ลูกเสือฯ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

3

1

3

3

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

4

1
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วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผูเ้ รียนทุกช่วงวัยให้มีคณ
ุ ภาพ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1.โครงการ พัฒนาตัวชีว้ ดั
ร่วมและกรอบการ
ประเมินตัวชีว้ ดั ร่วมของ
ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

1. เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์
2. เพื่อจัดทารายงานผลการ
ประเมินตัวชี้วัดร่วมของ
หน่วยงานและสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์

เป้าหมายเชิงผลผลิต
1. ร้อยละของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม ในระดับ
คุณภาพ ดี
2. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ราชการและสถานศึกษา สังกัด
กระทรวง ศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษา สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับ
การกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถาน
ศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาการเรียนรู้
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม ในระดับ
คุณภาพ ดี
2. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ราชการและสถานศึกษา สังกัด
กระทรวง ศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน 1 ฉบับ

20,000

ต.ค.64ก.ย.65

นิเทศฯ

3

1

8

1

4

2,4
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. โครงการโครงการ
ขับเคลือ่ นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไกล
กศจ.

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ตามบริบทของจังหวัดทีก่ าหนด
ขึ้นอย่างมีส่วนร่วม
2. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
1. ดาเนินกิจกรรมสาคัญเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดลงสู่การปฏิบัติ ผ่านโครงการ
ขับเคลื่อนการการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยผ่านกลไก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้
สอดคล้องกับแผนระดับ 1 ระดับ 2
และแผนกระทรวงศึกษาธิการ
3. การจัดโครงสร้างบริหารแบบ
ร่วมมือ (Matrix Organization )
และระบบการบริหารเชิงบูรณาการ
ในการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
1. จังหวัดกาฬสินธุ์มีการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยผ่าน
กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
2. จังหวัดกาฬสินธุ์มีการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุก
ระดับสูงขึ้น จากรูปแบบการจัด
โครงสร้างบริหารแบบร่วมมือ
(Matrix Organization ) และระบบ
การบริหารเชิงบูรรณาการในการจัด
การศึกษาของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์มีการดาเนินกิจกรรมสาคัญ
ที่เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดลงสู่
การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 กิจกรรม
2. จานวนประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดได้รับ
การขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัตอิ ย่าง
เป็นรูปธรรม ระดับ 7

90,900

ต.ค.64ก.ย.65

นโยบาย
และแผน/
นิเทศฯ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

3

1

8

1

4

2,4
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กิจกรรม :
1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ยกระดับ
O-Net /NT/RT )
๒. ส่งเสริมการพัฒนา
ครูผู้สอน ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
๓. ส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ในสภาวะสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
๔. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพือ่ การอนุรกั ษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด
เพื่อความเป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัด

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

สอดคล้องกับ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคน
ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบ
การณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
2. ร้อยละ 80 ของสถาน ศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพ
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2561
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผูด้ ูแล
เด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก
และเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแล
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวัย อย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัย
ที่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา
มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี

45,000

ต.ค.64ก.ย.65

นิเทศฯ

3

1

8

3

๔

2,4

3. มีเครือข่ายความร่วมมือจาก
หน่วยงานและองค์คณะบุคคลบูรณา
การจัดการด้านการศึกษาของจังหวัด
3. โครงการขับเคลือ่ นการ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและ
ปฐมวัยในระดับพืน้ ที่
พัฒนาด้านการจัดการศึกษา
อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และ
เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์สังคม สติปัญญา และ
ทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้
มีความรู้ ความเข้าใจและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
2561
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่ อย่างบูรณาการทุก
ภาคส่วนโดยสอดคล้องตาม
บริบทของพื้นที่

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เด็ก ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)
ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบ
การณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทุกแห่งได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก
และเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแล
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวัยอย่างบูรณาการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)
มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2561
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
4. โครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพือ่ การ
จัดทารูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนือ่ งเชือ่ มโยง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่อย่างบูรณาการ
2. เพือ่ ส่งเสริมให้หน่วยงานใน
ระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการ
บูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อม
โยงการศึกษาอย่างยั่งยืน อันจะ
นาไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพ
และการมีงานทา
3. เพื่อพัฒนากลไกในการเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ จากการ
ทา CLC

เป้าหมายเชิงผลผลิต
จังหวัดมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาแบบบูรณาการ
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอาชีวศึกษาและ
อาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นที่
หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบทในพื้นที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นพื้นฐานกับอาชีว
ศึกษาในระดับจังหวัด ทุกจังหวัด
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1
หลักสูตร
2. งานวิจยั และบทความวิชาการ
ด้านการพัฒนา CLC
๓. งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ
การบูรณาการเพือ่ พัฒนาการศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. จังหวัดกาฬสินธุ์มีร้อยละของ
ผู้เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้นตาม
บริบทของจังหวัด
2. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาในระดับจังหวัดมี
คุณภาพสามารถใช้เทียบโอนหน่วย
กิต ในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนในระบบ CLC มีอาชีพและ
มีงานทา

314,900

ต.ค.64ก.ย.65

นิเทศฯ

3

1

8

1

4

2,4

79

โครงการ/กิจกรรมหลัก
5. โครงการ Innovation
For Education (IFTE)
นวัตกรรมทางการศึกษา
เพือ่ การพัฒนาการศึกษา
ไทย

สอดคล้องกับ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพ และประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาอย่างบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้าน
นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

เป้าหมายเชิงผลผลิต
1. ร้อยละ 100 จังหวัดจะต้องมี
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน
หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้
และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาได้จริงในระดับพื้นที่ รวมทั้ง
การยกระดับคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา
2. ร้อยละ 100 จังหวัดจะต้องมี
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบรูณาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียน หรือแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู้และ การนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพ และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา
2. จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม
และการวิจัยทางการศึกษาในระดับ
จังหวัด
3. จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. จังหวัดสามารถนารูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทาง
การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการ เรียนรู้และการ
นิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้
จริงในระดับพื้นที่
2. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน เป็น ปัจจุบัน
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. จังหวัดสามารถสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

442,700

ต.ค.64ก.ย.65

นิเทศฯ

3

1

8

1

4

2,4

80

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

6. โครงการขับเคลือ่ นการ เพื่อดาเนินการจัดสอบการ
ปฏิรปู การศึกษาในส่วน
แข่งขันคัดเลือกประเภทต่างๆ
ภูมภิ าค
ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

มีการจัดสอบการแข่งขันคัดเลือก
ประเภทต่างๆ ตามกรอบระยะเวลา
ที่กาหนด ในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์

มีการดาเนินการจัดสอบการแข่งขัน
คัดเลือกประเภทต่างๆ ตามกรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด ในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

สอดคล้องกับ

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน
าฉบับ
12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

ต.ค.64ก.ย.65

-

3

1

8

1

4

2,4

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน์
ฉบับ 12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

3

2

8

3

4

2,4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการการสร้าง
โอกาสเพือ่ ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก
และเยาวชนไทยที่เรียนดี
ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้รับ
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถกู ต้อง
ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และประเทศชาติ บ่มเพาะความมี
วินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง มีทกั ษะชีวิต
ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้าง
พื้นฐานชีวิตที่มนั่ คงเข้มแข็งแก่เด็ก
และเยาวชนไทย ผู้ได้รับทุน
พระราชทานเป็นนักเรียนทุนใน
พระองค์ฯ สามารถเติบโตเป็นคนดี
มีคุณภาพนาความรู้กลับไปทางาน
พัฒนาท้องถิน่ ชุมชนมีสัมมาอาชีพ
มั่นคง เป็นพลเมืองที่ทาประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เป้าหมายเชิงผลผลิต
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่
ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
นักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ
ทุนการศึกษาและเข้าถึงโครงการทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ
จานวนนักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับ
ทุนการศึกษา ร้อยละ 100 นักเรียน
ได้รับทุนการศึกษาไปใช้เป็นทุน
ทรัพย์ในการเรียน
ตัวชี้วัดคุณภาพ
นักเรียนได้รับทุนการศึกษามีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและ
สมรรถภาพที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21

25,275

ต.ค.64 ก.ย. 65

พัฒนา
การศึกษา

สอดคล้องกับ

81

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการขับเคลือ่ น
การดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
โครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน์
ฉบับ 12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการสมัคร
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและการดาเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.
กาหนด ได้รับป้ายพระราชทาน
และเกียรติบัตรฯ แล้วกับ
โรงเรียนที่สมัคร เข้าร่วมโครงการ
ใหม่
3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสมัคร
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
เพิ่มขึ้น

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่
รวมจานวน ๕๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐
มีความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนว
ทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เกิดเครือข่ายแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับเกณฑ์
มาตรฐานที่ อพ.สธ.กาหนด ได้รับ
ป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
แล้วกับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการใหม่ ตลอดจนมีโรงเรียน
สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่
รวมจานวน ๕๐ คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐
มีความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนว
ทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เกิดเครือข่ายแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับเกณฑ์
มาตรฐานที่ อพ.สธ.กาหนด ได้รับ
ป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
แล้วกับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการใหม่ ตลอดจนมีโรงเรียน
สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น

๑๕,๐๐๐

ต.ค.64 –
ก.ย.65

ลูกเสือฯ

3

4

8

3

3

5
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน์
ฉบับ 12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

60,000

ต.ค.64 –
ก.ย.65

นิเทศฯ

3

1

8

1

4

6

20,000 ต.ค.64 –
ก.ย.65

นโยบาย
และแผน

3

1

8

6

4

6

1. เพื่อจัดทาแผนสนับสนุนการ ถานศึกษาและหน่วยงาน
ตรวจราชการ ของสานักงาน
ทางการศึกษา สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การ
ดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์
3. เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
สนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

1. จานวนแผนการตรวจราชการ
และแผนการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ (1 ฉบับ)
2. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ร้อยละ 80)
3. จานวนรายงานผลการตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ (1 ฉบับ)

2. โครงการประชุม
ปฏิบตั กิ ารจัดทา
แผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ตามงบประมาณ
ที่ได้รบั จัดสรร)

1. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดจน
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับความรู้
ความเข้าใจในหลักการและแนว
ทางการเขียนโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
หน่วยงาน
3. เพื่อให้เป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์

1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 1 ฉบับ
2. ผลการดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ร้อยละ 85
3. ร้อยละผลการบริหารและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ
90
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1. โครงการตรวจ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

เป้าหมายเชิงผลผลิต
1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
2. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ที่กาหนดทิศทาง และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล และเป็นไปตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สอดคล้องกับ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

30,300 ต.ค.64 –
ก.ย.65

นโยบาย
และแผน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน์
ฉบับ 12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

3

1

8

6

4

6

กาฬสินธุ์มีการดาเนินงานตามแผนสู่
การปฏิบัตจิ ริง มีผลการดาเนินงานที่
เป็นรูปธรรมและมีการใช้จา่ ย
งบประมาณเป็นไปตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. มีเครือข่ายความร่วมมือจาก
หน่วยงานและองค์คณะบุคคลบูรณา
การจัดการด้านการศึกษาของจังหวัด
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
3. โครงการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดระยะห้าปี
พ.ศ. 2566-2570

1. เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าปี (พ.ศ.
2566-2570) เป็นแผนที่มี
คุณภาพ มีทิศทางที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและ
แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ความสาเร็จของทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระดับ 5
2. ความสาเร็จของการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์ระยะห้าปี พ.ศ.2566 2570 ระดับ 5
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์มีแผน พัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าปี
พ.ศ.2566 - 2570 เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
และการพัฒนากาลังคนของชาติใน
พื้นที่จังหวัด จานวน 1 ฉบับ
4. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี) จานวน 1 ฉบับ
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เป้าหมายเชิงผลผลิต
1. ทบทวนแผนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.
2565
2. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าปี (พ.ศ.
2566-2570)
3. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี)
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีแผนพัฒนาการศึกษาที่
กาหนดทิศทาง และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาลและเป็นไปตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรมหลัก

4. โครงการ “ฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประเมินตาแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ว. PA (Performance
Appraisal)”

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยาฐานะ
แบบใหม่ ตาม ว. 11/2564 และ
ว.PA
2. สามารถทาคลิปการจัดการนิเทศ
เชิงรุก
3. สามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกได้
4. สามารถเขียนรายงานการวิจยั การ
เรียนรู้ หรือนวัตกรรมการจัดการเรียน
การจักการเรียนรู้ตลอดทั้งมีเจตคติที่ดี
ได้พัฒนาความสามารถและ
ประสบการณ์ในการดาเนินงานการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาแนว
ใหม่ในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว.PA ตาม ว 21 ,ว. 11

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

10,000 ต.ค.64 –
ก.ย.65

บริหารงา
นบุคคล

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน์
ฉบับ 12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

3

1

8

2

4

3
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2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีการขับเคลื่อนแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดลงสู่
แผนปฏิบัติราชการประจาปีที่เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติจริง
3. มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน
และองค์คณะบุคคลบูรณาการจัดการ
ด้านการศึกษาของจังหวัด
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมให้มี
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
1. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ตาแหน่งและวิทยฐานะ
จานวน 15 คน
ข้าราชการครูและบุคลากร
2. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษา
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ว.PA
กาฬสินธุ์ จานวน 10 คน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
สามารถขยายผลให้ความรู้ความ 1. ข้าราชการครูและบุคลากร
เข้าใจใน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
วิธีการประเมินตาแหน่งและวิทย ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
ทางการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ว.PA
ว.PA (Performance
และ ว. 11/2564 สามารถการทา
Appraisal) แก่ข้าราชการครูและ คลิปการจัดการนิเทศเชิงรุก สามารถ
บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ เขียนแผนการจัดการนิเทศเชิงรุกได้
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้
สามารถเขียนรายงานการวิจยั การ
3. เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ
เรียนรู้ หรือนวัตกรรมการจัดการ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานที่
เรียนการจัดการเรียนรู้ตลอดทั้งมีเจต
เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว คติที่ดีได้พัฒนาความ สามารถและ
ได้อย่างถูกต้อง
ประสบ การณ์ในการดาเนินงานการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 อย่างมี

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

โครงการ/กิจกรรมหลัก

5. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

ประสิทธิภาพ และพัฒนาหลักเกณฑ์
และวิธกี ารประเมินตาแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ว.PA ตามว. 11/2564
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่
21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เป้าหมายเชิงผลผลิต
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน
บัญชี และพัสดุ จานวน 5 คน
2. บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 45 คน
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือ
รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุ ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
2. บุคลากร ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ทกุ คน
มีความรู้พื้นฐานในการดาเนินการขอ
เบิกจ่ายงบประมาณการเงินและการ
จัดหาพัสดุได้อย่างถูกต้อง

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และวิธปี ฏิบัติเกีย่ วกับการเงิน บัญชี
และพัสดุ
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และวิธปี ฏิบัติเกีย่ วกับการเงิน บัญชี
และพัสดุ และสามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ
และสามารถตรวจสอบได้

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

40,000 ต.ค.64 – อานวยการ
ก.ย.65

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน์
ฉบับ 12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

3

1

8

2

4

3
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1. เพื่อให้บุคลกรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเงิน บัญชีและพัสดุ และ
สามารถนาไปปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ เป็นไปตามระเบียบและ
สามารถตรวจสอบได้
3. เพื่อให้บุคลกรมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
และสามารถเสนอแนะปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน

เป้าหมาย
ของโครงการ

สอดคล้องกับ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน์
ฉบับ 12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

6. โครงการประชุมคณะ
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์

1. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชน
ได้รับทราบกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ และแนวปฏิบัติ ตาม
พระราช บัญญัตโิ รงเรียนเอกชน
พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดทราบเป้าหมายการ
ดาเนินการร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด
3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป

1. ผู้บริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการ
กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน 30 คน
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เอกชนสังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ผู้รับ
ใบอนุญาตโรงเรียน ผู้จัดการ และ
ผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 156 คน
3. เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานการเงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนละ
1 คน จานวน 52 คน

ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ ผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 156 คน และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
จานวน 52 คน มีความรู้ความ
เข้าใจใน
ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554 และกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

20,000

ม.ค. –
ก.ย.65

เอกชน

3

1

11

2

4

3

7. โครงการขับเคลือ่ น
ภารกิจงานตรวจสอบ
ภายใน ตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. เพื่อให้ภารกิจงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
๒. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติที่เปลีย่ นแปลงไปใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง แก่หน่วยรับ
ตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ

เป้าหมายเชิงผลผลิต
1. ดาเนินกิจกรรมการตรวจสอบและให้
คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ครบทุกกิจกรรมและครบแห่ง
2. มีกิจกรรมการพัฒนางานตรวจสอบ
ภายตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างน้อย ๑
กิจกรรม
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
หน่วยรับตรวจมีการนาข้อเสนอแนะจาก
กิจกรรมการตรวจสอบภายในและ
กิจกรรมให้คาปรึกษา ไปใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น

๑. สอบทานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี จานวน 8 แห่ง
๒. ตรวจสอบเงินอุดหนุนเรียนฟรี
๑๕ ปี โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน 5 แห่ง
๓. สอบทานการประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน จานวน 8 แห่ง
๔. ตรวจสอบการดาเนินงาน
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จา่ ย ด้านการศึกษาในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID – 19) จานวน 10 แห่ง

30,000 ต.ค.64 –
ก.ย.65

ตสน.
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1
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6
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6
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วัตถุประสงค์
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

โครงการ/กิจกรรมหลัก

8. โครงการพัฒนา
สมรรถนะศักยภาพในการ
ปฏิบตั งิ านแบบมีสว่ นร่วม
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

99,325 ต.ค.64 – อานวยการ
ก.พ.65

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน์
ฉบับ 12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

3

1

8

2

4

3
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๕. ตรวจสอบโครงการที่เป็นนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล จานวน 1 โครงการ
๖. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง และการดูแล รักษา
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน
จานวน 1 แห่ง
๗. จัดกิจกรรมให้คาปรึกษาการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังกาหนด จานวน 1
กิจกรรม
๘. พัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบ
ภายใน จานวน 1 เรื่อง
1. เพื่อให้บุคลากรได้รับพัฒนา เป้าหมายเชิงผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงประมาณ
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้ 1. บุคลากรสานักงานศึกษาธิการ
1. ร้อยละ 80 บุคลากรในสานักงาน
เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาสมรรถนะ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการ
ศักยภาพ ของตนเองมาใช้ในการ ศักยภาพในการปฏิบัติงานแบบมีสว่ น
พัฒนาสมรรถนะศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วม จานวน 57 คน
ปฏิบัติงานแบบมีสว่ นร่วม
2. เร่งรัด กากับ ติดตาม รับฟัง 2. บุคลากรในหน่วยงานมีทกั ษะและ
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ความเชีย่ วชาญในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง ความรู้ความสามารถในการ
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอัน
มืออาชีพ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
1.
มอบหมาย บรรลุวัตถุประสงค์
ของบุคลากรร่วมกัน
บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภาพ บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
และสามารถ
อย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภาพ
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ
2. บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดกาฬสินธุ์ บริหารจัดการตาม
และเป็นแบบอย่างได้
ภารกิจและอานาจหน้าที่ ได้อย่างมือ
อาชีพ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก
9. โครงการประชุมชีแ้ จง
และแนวทางการจัดทาคา
รับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
2565

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั

1. เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จักทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการได้อย่าง
เหมาะสมมีระบบการติดตาม
ประเมินผลงานตามคารับรองฯ
อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อให้คารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 บรรลุ
สาเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้บุคลากรของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์

เป้าหมายเชิงผลผลิต
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องกับ
การดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ จานวน 35 คน เข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการ
จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2565
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการทุกคน มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
การบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพการบริหารจัดการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดได้
ครบถ้วน และถูกต้อง ร้อยละ 100
2. ผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์
มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

20,900 ต.ค.64 – อานวยการ
ก.พ.65

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน์
ฉบับ 12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.

3

1

11

6

4

6
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
10. โครงการพัฒนา
กระบวนการดาเนินการ
จัดทาควบคุมภายใน การ
บริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลกรสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการนาความเสี่ยงระบบการ
ควบคุมภายในไปบริหารงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายเชิงผลผลิต
1. บุคลกรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานเกีย่ วกับการวางแผน
ระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัตกิ ารควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561
2. บุคลกรมีความรู้ ความเข้าใจใน
การนาความเสี่ยงระบบการควบคุม
ภายในไปบริหารงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
1. บุคลกรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานเกีย่ วกับการวางแผน
ระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัตกิ ารควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2. บุคลกรมีความรู้ ความเข้าใจใน
การนาความเสี่ยงระบบการควบคุม
ภายในไปบริหารงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชีว้ ดั /
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละ 80 ของบุคลากรสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับ
ความรู้และมีความเข้าใจความเสีย่ ง
ระบบการควบคุมภายในไป
บริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องและมรประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุม่ ที่
รับผิดชอบ

24,500 ต.ค.64 – อานวยการ
ก.พ.65

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒน์
ฉบับ 12

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา จ.
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1
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6

4

6
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ส่วนที่ 4
การนาแผนสู่การปฏิบัติ
การนาแผนสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่งกว่าขั้นตอนอื่นใด เนื่องจากเป็นกระบวนการ
ผลักดันหรือขับเคลื่อนงาน/โครงการ ลงสู่การปฏิบัติให้ภารกิจสาเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป็นไปตาม
ทิศทาง (วิสัยทัศน์) ที่ตั้งไว้ กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องสร้างความใจ ให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้
เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะนาแผนงานโครงการต่างๆ ไปดาเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การดาเนินงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของตนเอง อีกทั้ง จะต้องมี
การระดมสรรพกาลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้การบรรลุเป้าประสงค์ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้กาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้
1. การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจในกระบวนการ
จัดทาแผน แนวคิดและสาระสาคัญของแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เข้าใจทิศทางการดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
1.1 ศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องให้ความสาคัญ มีความเข้าใจและเป็นผู้นาใน
การผลักดันให้มีการดาเนินงานตามแผนและแนวทางให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 สร้างความเข้าใจในทิศทางการดาเนินงาน ยุทธศาสตร์และแนวทางให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบ
โครงการ ได้รับรู้ เข้าใจตรงกัน ตระหนักถึงความร่วมมือดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
1.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม Internet Website เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนงาน ตามยุทธศาสตร์
2. ส่งเสริมให้มีการประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือ
ในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดทาแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์
2.2 สนับสนุนให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดาเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่าเสมอว่าสมารถ
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดระโยชน์

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิน และ
แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุงการดาเนินงาน โดยกระบวนการ
3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
โดยให้มีการกาหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการดาเนินการเป็นหลัก
3.2 นาผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทาแผนงาน/โครงการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีแผนงาน/โครงการที่ดาเนินการช้ากว่ากาหนด และตรวจสอบ
คุณภาพและการดาเนินการอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการ
กาหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล และสามารถนามาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลให้ความแม่นยา
และเป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผู้บริหาร
3.6 กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส
พร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของ
ผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน
3.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

93

ส่วนที่ 5
การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ความสาคัญของการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ตามแผนที่กาหนดไว้ เพื่อวัดความสาเร็ จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กาหนด และประเมินปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการ
ดาเนิ น งานหรื อ ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงเป้ า หมายของกิ จ กรรม/โครงการ ให้ เหมาะสมกั บ ทรั พ ยากรหรื อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ โดยต้องมีการประเมินผลทั้ง 3 มิติ คือ การติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และการประเมินประโยชน์ของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล
1. เพื่อ ติด ตามความก้ าวหน้ า และประเมิ นผลการดาเนิ นงานว่ ามี การด าเนิน การไปตาม
ระยะเวลา และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ห รื อไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร เพื่อนาไปกาหนดแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้งานมีความก้าวหน้าจนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อ ใช้ เป็ น ข้ อมู ล ประกอบการตัด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารในการเปลี่ ย นแปลงกลยุ ทธ์ ก าร
ดาเนินงานที่เหมาะสมต่อไป
3. เพื่อช่ว ยในการปฏิบัติงานให้ผู้ ปฏิบัติงานได้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการทางานและ
สามารถพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป
กระบวนการติดตามประเมินผลแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กาหนดการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/
โครงการโดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดในแผน/งาน/โครงการของแต่ละ
กลุ่มงาน ซึ่งกาหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301 ,
302 ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปีซึ่งเป็นการรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน โดยให้มีการรายงานตามแผนงานโครงการที่มี
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยรายงานการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส และให้รายงานตาม
กาหนดเวลา ดังนี้
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การรายงานทั้ง 2 รูปแบบกาหนดให้รายงาน รวม 4 ไตรมาส/ปี
ไตรมาสที่ 1 - 2 ผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
ไตรมาสที่ 3 ผลการดาเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565
รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
ไตรมาสที่ 4 ผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565
รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
2. การประเมินผลเมื่อสิน้ สุดแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กาหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน แบ่งสาระสาคัญ เป็น 4 ส่วน ดังนี้
๑. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. การติดตามแผนกิจกรรมประจาเดือน
๓. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
๔. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติราชการ
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจาก 4 มิติดังกล่าวนี้ จาเป็นต้องมีการตรวจสอบ
และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
2.1 กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนฯ
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทาขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มงานเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน
2.3 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
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แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการ

ครั้งที่.......... (ไตรมาสที่.........)

โครงการ
ตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบ ชื่อ
ตาแหน่ง
ตอนที่ 2 ความก้าวหน้า
2.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
2.2 ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม
2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นเงิน
บาท
2.4 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ

สกุล
สังกัด
บาท
ตามแผนที่กาหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด

มีการเบิกจ่าย

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ค่าเป้าหมาย

ผลทีไ่ ด้รบั

บรรลุ

ไม่บรรลุ



รวม

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
ไม่มี
มี (ระบุ)

2.6 แนวทางแก้ไข

(

)
ผู้รายงาน
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แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและใช้จา่ ยงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2565 (ไตรมาส……)
หน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ตอนที่ 1 ชื่อโครงการ.................................................................................................................. .....................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ....................................................................................................
ตอนที่ 2 โครงการและข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ/ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรม
ผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมโครงการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

กาลัง
ดาเนินการ

ดาเนิน
การแล้ว

ผลการใช้จา่ ยงบประมาณของกิจกรรมโครงการ
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณ ไม่ประสงค์ ประสงค์
ดาเนิน
ดาเนิน
คงเหลือ
การต่อ
การต่อ

หมายเหตุ
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
**หากประสงค์ทจี่ ะดาเนินการต่อให้ระบุ
กิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินงานรอบ
 6 เดือน
 9 เดือน
 12 เดือน
โครงการที่ถึงระยะเวลาดาเนินการ ทั้งสิ้น..............................โครงการ งบประมาณ........................................บาท
โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ.....................โครงการ ผลการเบิกจ่ายจริง............................บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ จานวนตัวชี้วัด.......................................ตัวชี้วัด
จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์..................................ตัวชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ...........................................

(...................................................)
ผู้รายงาน
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แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ
หน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ
นามสกุล

ตาแหน่ง

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัตกิ จิ กรรม/โครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ตามแผน

ผลการปฏิบัตกิ ิจกรรม/โครงการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

โครงการ A
โครงการ B

10,000
10,000

นาย ก
นาย ข

ก.พ. 55
ก.ค.55

กาลัง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ

ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ
(ตอบเมื่อสิ้นสุด
โครงการแล้ว
เท่านั้น)

ยังไม่ได้
เบิกจ่าย

เบิกจ่าย
จริง

จานวน
ตัวชีว้ ดั

จานวน
ตัวชีว้ ดั ที่
บรรลุผล
สัมฤทธิ์

9,000

3

2






รวม

สรุปผลการดาเนินงานรอบ

 6 เดือน

 9 เดือน

 12 เดือน

โครงการที่ถึงระยะเวลาดาเนินการ ทั้งสิ้น
โครงการ งบประมาณ
โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
โครงการ ผลการเบิกจ่ายจริง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ จานวนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

บาท
บาท
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีทั้งหมดที่ดาเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 100
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีทั้งหมดที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ
คะแนนความสาเร็จ 5 คะแนน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1
คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 2

ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจาปีที่ดาเนินการ
ลุล่วงตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่ดาเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง 0-5
กาหนดให้ร้อยละ 80 เท่ากับคะแนนความสาเร็จ 5 คะแนน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2
คะแนน
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เกีย่ วกับการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
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