


                                                       แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

  ค าน า 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงาน ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเป็นเครื่องมือในการเร่งรัด 
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  บทน า 
ส่วนที่ 2  บริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส่วนที่ 3  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
      - แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 4  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 5  การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 

 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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                                                       แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

บทสรปุส าหรับผูบ้รหิาร 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงาน ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
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 าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเป็นเครื่องมือในการเร่งรัด ก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุป ดังนี้   
 

 วสิยัทัศน ์  
 บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

 พันธกจิ    
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบบรูณาการ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับ 

ทิศทางการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
 
 



ข 

                                                       แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

 เป้าประสงค์รวม 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค เรียนรู้ตลอดชีวิต 

และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถ

ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์  
 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

 วฒันธรรมองค์กร 
  “ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา” 
 
 สรปุงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณและประเดน็ยุทธศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ของส านกังานศกึษาธิการจังหวดักาฬสนิธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 1. งบประมาณที่ไดร้บัจัดสรร 

งบประมาณรายจ่าย จ านวนเงนิ หมายเหต ุ
1. งบบุคลากร   
    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 29,200,000  
2. งบด าเนินงาน   
    2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,507,516  
    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000  
3. งบรายจ่ายอื่นๆ 221,200  

รวมเงนิงบประมาณ (1+2+3) 31,320,716  
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                                                       แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

 2. แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิัตริาชการ  จ านวนทั้งสิ้น  …34…  โครงการ โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาการจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรียน 
11,500 งบ สป. 

โดยกลุ่มลูกเสือ  

2 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

160,000 

3 โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี 2565 ๒๓,๕๐๐ 
๔ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี ๒๕๖5 ๒๗,๕๐๐ 
๕ โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๖5 
๙,๖๐๐ 

๖ โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ าปี ๒๕๖5 ๙,๐๐๐ 
๗ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5 
๑๐,๐๐๐ 

๘ โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ยุวกาชาดดีเด่น 
โล่พระราชทานฯ ประจ าปี 2565 

๔,๐๐๐ 

๙ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม ยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565 ๑๐,๐๐๐ 
๑๐ โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ปี 2565 ๑๐,๐๐๐ 
๑๑ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 

ยุวกาชาดไทย “๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย” 
๔๐,๐๐๐ 

๑๒ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร  
“ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด” 

4๐,๐๐๐ 

๑๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖5 

๑๑,๙๐๐ 

๑๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี ๒๕๖5 

๓๐,๐๐๐ 

๑๕ โครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจ าปี ๒๕๖๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
๑๖ โครงการฝึกอบรมแกนน าส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ประจ าปี ๒๕๖5 
๒๓๖,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาผูเ้รยีนทกุชว่งวยัใหม้ีคณุภาพ 
1 โครงการ พัฒนาตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วน

ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

20,000 งบ ศธจ.กส. 

2 โครงการโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกล กศจ. 

90,900 แผน 65 สป. 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 70,000 แผน 65 สป.  

4 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

142,000 แผน 65 สป. 

5 โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาการศึกษาไทย 

96,000 แผน 65 สป. 

6 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  แผน 65 สป.  

ยุทธศาสตร์ที ่3 สรา้งโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1 โครงการการสร้างโอกาสเพ่ือความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

25,275 งบ ศธจ.กส. 

ยุทธศาสตร์ที ่4 จดัการศกึษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
๑ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๑๕,๐๐๐ งบ สป. 
โดยกลุ่มลูกเสือ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
1 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 60,000 แผน 65 สป. 

2 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

20,000 งบ ศธจ.กส. 

3 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะห้าปี พ.ศ. 2566-2570  30,300 แผน 65 สป. 

4 โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ว. PA (Performance Appraisal)” 

10,000 งบ ศธจ.กส. 

5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

40,000 แผน 65 สป. 

6 โครงการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

20,000 งบ ศธจ.กส. 

7 โครงการขับเคลื่อนภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

30,000 งบ ศธจ.กส. 

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

99,325 งบ ศธจ.กส. 

9 โครงการประชุมชี้แจงและแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2565 

20,900 งบ ศธจ.กส. 

10 โครงการพัฒนากระบวนการด าเนินการจัดท าควบคุมภายใน การบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

24,500 งบ ศธจ.กส. 

รวมทัง้สิน้ ๑,๕๔๗,๒๐๐  
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

สว่นที ่1  
บทน า 

 

ความเป็นมา 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 
7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงาน ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเป็นเครื่องมือในการเร่งรัด ก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร) ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ  
สู่การปฏิบัติประจ าปี และเป็นเครื่องมือในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

วิธีด าเนินงาน 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
บริบทอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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2. ก าหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบาย ภารกิจหน่วยงาน และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าเป็นสารสนเทศประกอบการทบทวนผลการ
ด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565 

3. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) เพ่ือจัดท ารายละเอียดงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ภารกิจ อ านาจหน้าที่และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

5. เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อศกึษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) ทั้งรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับต่างๆ และ

นโยบายรัฐบาล ลงสู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวางแผนล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็น
แนวทางการบริหารจัดการตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการด าเนินงานตามแผนที่มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
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ส่วนที่ 2  
บริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

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

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้ก าหนดหมวดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาและ
การเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับ
การศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ  
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็ก
เล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ใน
ระบบต่าง ๆ  และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ ขาด
แคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้า
กองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว  
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 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา  
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้เด็ก
เล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
  2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิต
วิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท า ข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ  
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศอย่ างยั่ งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เ พ่ือใช้ เป็นกรอบในการ จัดท าแผนต่ างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุน
ให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญท้ัง 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 
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
(พ.ศ. 2564-2565) และโครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนย่อย  
 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 3.2 
การปอูงกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
 10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 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) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ 
โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเปูาหมายส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่
ได้มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย  รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
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ประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยการ
พัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้ความส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ สภาวะวิกฤต  
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก 
 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง ที่ด าเนินการ
อยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  
 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ 
โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟู  และ
ขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
เพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลัก
ในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาประเทศ 
 ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 3 
ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง
ระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการ
เปูาหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทาง
สังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 
 3.3 โครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ  2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563 ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  สศช. และทุกส่วนราชการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  
  1) การมองเปูาหมายร่วมกันในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  2) การจัดท าโครงการส าคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่าง การพัฒนา
ต่อการบรรลุเปูาหมาย (xyz) 
  3) การจัดล าดับความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

  4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการ
ส าคัญ (รายการห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain Thailand) จ านวน 6 โครงการส าคัญ ประกอบด้วย 
 1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความม่ันคง  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการส าคัญฯ ปี 2565  
  010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดย
แนวทางสันติวิธี 
      2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
 2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการส าคัญฯ ปี 2565  
   110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
      3) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการส าคัญฯ ปี 2565  
       120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
    2. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
    3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 
 

 3.4 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ 
โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ 
    1. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จ านวน 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 
 ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องและสนับสนุนเปูาประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย 
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (12) ด้านการศึกษา   
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
  เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติและ
รองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
 (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์  
 (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง  
คนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
   (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จ าเป็นตาม
หลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 

     กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  
     (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟูอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
    กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
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     7) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้
ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
5 กิจกรรมปฏิรูป 
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
    (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
    8) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการ ศึกษา มุ่ง
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ข้อ 4.2 การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ใน
ศตวรรษท่ี 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 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 มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 
แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 
มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเปูาหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต 
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม  3.1 ประชากรไทยมีการ
เตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
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 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน ในขั้นตอนของ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
 ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
 1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการปฏิรูป 
 2. การสนับสนุนนวัตกรรมการปูองกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็ก
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3. การสนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

 4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
   1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
   2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
   3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
   4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
  5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการด าเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
 2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชว่ยเหลือ ครู และการ
พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ าเป็น 
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    ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและ
ทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & Continuous 
Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหาร
การศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
    ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
  ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และการคงวิทย
ฐานะ ของครู โดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
   

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564)  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 และ
อีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจส านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้บรรลุเปูาหมาย
รวม 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็น แผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่ง
ความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่ง ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) 
แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ใน
ชาติ สอดรับด้วยแผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ปูองกันและแก้ไขการก่อเหตุ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่ 
11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผน  การปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศและการเป็น
พลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) 
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 
พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  8.5 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบ
ปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายหลักที่ 12 การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วน 
ที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรอง
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเปูาหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะ
ถูกใช้เป็นเครื่องก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เปูาหมาย (Goal) 169 เปูาประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเปูาหมาย
สูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ท าลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ประเทศไทยได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs ส าหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
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 2. มอบหมายให้ สศช. ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศ
ไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ยกเลิกการด าเนินงานต่างๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 รา่ง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. การเชื่อมโยงเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับ
ที่ 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ระดับชาติเชิง
นโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : กรรมการ ส านักงานสภา
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. การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   1. รายเปูาหมายหลัก (Goal) เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
    2. รายเปูาหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เปูาหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เปูาหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
ส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เปูาหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึ งทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เปูาหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

   เปูาประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและ
หญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573  
   เปูาประสงค์ท่ี 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
   เปูาประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก      
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
     เปูาประสงค์ที่ 4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน รายเปูาหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเปูาหมายย่อย ( Target) ที่
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเปูาหมายและทิศทาง การจัดการ
ศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลัก
ส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพ
ของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และ
วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า ภายในประเทศลดลง 
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 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา 
การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงใน
รูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง  ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง ตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา ก าลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศกัยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการ
เรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 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
ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนา
คลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา 
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) การ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม
ประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้      
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศกึษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
     หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565 

1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้  
   T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส  
   R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 
   U (Unity)   หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
   S (Student-Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเปูาหมายแห่งการพัฒนา 

   T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลยี 
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2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างานร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างาน ที่จะท าให้ครูบุคลากรทาง
การศึกษาผู้ปกครองผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
เป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งใน เชิงกระบวนการท างานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   

ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย  
   2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพ่ือให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเปูาหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
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   7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
   9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วน
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกปูองคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 

นโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และปูองกันจากภัยคุกคาม

ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การ
จัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือปูองกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรง
เกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังอย่าง
ชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1  เร่งจัดท าและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

   2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4  มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณา
การการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน 
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1  ด าเนินการส ารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือ

รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยก าหนด
ต าแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม  
ในดา้นดิจิทัลและด้านอื่นๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต

ก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ 

Re-skill , Up-skill , New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ  ที่มีความสนใจ โดยมี
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการน าร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จ านวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ

การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดท ากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
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6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น 

“เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 จัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
 

11. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
               วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ และมี
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตส านกึที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. ก าลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
   8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล (7 แผนงาน) 
 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน)   
 4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)     
    5.  ผลิตก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา (6 แผนงาน) 
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12. อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้  
 1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  
 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 
วันที่ 28 ตุลาคม 2548) ไว้ดังนี้ 
 “ข้อ 2 ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ จัดท างบประมาณและบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุเปูาหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
 2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
 3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
 4) จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 5) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทัว่ไปของกระทรวง 
 6) ด าเนินการเก่ียวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 7) ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา ตลอดจน
งานอ่ืน ๆ ที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง 
 11) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 12) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  
 2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  
 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก  
หน้า 17 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้ 
 “ข้อ 3/1 ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน 
เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 
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 “ข้อ 3/2 ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพ่ือ
ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิดผล สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 2) ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย”  
 3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  
  กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 
ก หน้า 16 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)  
 “ข้อ 3/3 ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุ จริต มาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
 2) ประสานงาน เร่ งรั ด และก ากับให้ส่ วนราชการในสั งกัดด าเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6) ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
 4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 16 และหน้า 134 วันที่ 3 
เมษายน 2560)  
 “ข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอ านวยการ 
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ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาส
ของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
 2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
 3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
 4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 
 “ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและ
ให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
 2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ 
 4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการ ศึกษา 
 8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการ ศึกษา 
 10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกีย่วกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
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    5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง สถานที่จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดสถานที่ตั้ง
ของส านักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560)  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี รบัผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
      ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  
   ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชลบุรี รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี  
   ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา  
   ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบด าเนินงาน ในพ้ืนที่จังหวัด
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดยะลา รบัผิดชอบด าเนินงาน ในพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุร ีรับผิดชอบด าเนินงาน ในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  
   ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  
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 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนหกภาค เป็น
หน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562) ดังนี้ 
 ข้อ 1 ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนหกภาค เป็นหน่วยงานภายในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   1) ส านักงานศึกษาธิการภาคกลาง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบด าเนินการ
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และภาค 4 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่
ส านักงานศึกษาธิการภาคกลางและศึกษาธิการภาค 2 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง อีกหน้าที่หนึ่ง 
 2) ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบด าเนินการ
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 และภาค 6 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติ หน้าที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคใต้ และศึกษาธิการภาค 5 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ อีกหน้าที่หนึ่ง 
 3) ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา รับผิดชอบด าเนินการใน
พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้
ชายแดน และศึกษาธิการภาค 7 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน อีกหน้าที่หนึ่ง 
 4) ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบด าเนินการ
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 และภาค 9 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติ หน้าที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคตะวันออก และศึกษาธิการภาค 8 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก อีกหน้าที่หนึ่ง 
   5) ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีรับผิดชอบ
ด าเนินการ ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 ภาค 11 ภาค 12 ภาค 13 และภาค 14 โดยส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหน้าที่หนึ่ง 
    6) ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบด าเนินการ
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 15 
ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ และศึกษาธิการภาค 15 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคเหนืออีกหน้าที่หนึ่ง 
 ข้อ 2  ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค หกภาค ตามข้อ 1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดในระดับภาคแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระดับภาค 
 3) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาภาค และด าเนินการตามแผน พัฒนาการศึกษาระดับภาค
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 4) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผน พัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาประจ าปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในพ้ืนที่ 
 5) บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาค เพ่ือให้
การขับเคลื่อนแผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและเชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 
 6) สั่งการ เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาค ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

 7) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ การตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    8) ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับภาค 
 9) บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด 
 10) ก าหนดทิศทางรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาบุคลากรในระดับภาค 
 11) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมอบหมาย 
 12) ก าหนดกรอบนโยบาย แนวทางการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนระดับภาค ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการตามที่ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ หรือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 13) ประเมนิผลและจัดท ารายงานการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
 14) ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการ ศึกษาระดับกลุ่ม
จังหวัด อีกหน้าที่หนึ่ง ยกเว้น ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน (ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นผู้ด าเนินงาน) 
 15) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 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. เป็นหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 1) เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง 
 2) เป็นแกนกลางการประสานงานระหว่างส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกับ
ส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและระหว่างกระทรวง 
 3) งานเลขานุการของคณะท างานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง 
 4) เป็นเจ้าภาพในการก ากับ ติดตามการด าเนินการของส่วนราชการและหน่วยงาน  
ในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
 5) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  
 6) ประเมินผล และจัดท ารายงานการด าเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศ 
 7) ประสาน เร่งรัด และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด 
 8) เผยแพร่ และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดกระทรวง 
 9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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 8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส านักบูรณาการกิจการการศึกษา เป็นหน่วยงาน
และมีอ านาจหน้าที่ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563) ดังนี้ 

 ข้อ 2 ให้จัดตั้ง “ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “สบศ.” เป็นหน่วยงาน
ภายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบูรณาการการศึกษาและกิจการ
การศึกษาในระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับจังหวัดในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานและ
องค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลส าเร็จตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
 1) ด าเนินการงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 2) บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในระดับกระทรวงกับ
หน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัด ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
 3) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แนวทาง มาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ นโยบาย
เร่งด่วน นโยบายเฉพาะด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาของกระทรวง ศึกษาธิการและ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4) ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ รายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานการบูรณาการการศึกษาและกิจการ การศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 
 8) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ประสานงานกิจการการศึกษาและปฏิบัติงาน ตามนโยบาย
พิเศษ นโยบายเร่งด่วน นโยบายเฉพาะด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 9) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้มอบหมาย 
 

๑3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

วิสัยทัศน์ 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้   ตลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่         

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ  
ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 

 เป้าประสงค์รวม 
  1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ   
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

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

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย 
7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

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

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ 
 2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
(อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, 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 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพ 
 3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.9 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 

 4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเปูาหมาย 

 4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์ แบบ
เปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

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

14. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดย
มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  จุดแข็ง (Strengths) 
   1. เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับที่
สูงตามเกณฑ์ (ITA)   
    2. มีหน่วยงานที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติระดับกระทรวง ภาคและ
จังหวัด และมีกลไกการประสานงานการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกระจายอยู่ทุกจังหวัด/ภาค 

 3. มีเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 4. มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     5. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง โอกาสและ
ยกระดับการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 
    6. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ท าให้การ
ขับเคลื่อนการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
    7. มีหน่วยงานที่กฎหมายให้อ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบางส่วนยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษายังไม่เชื่อมโยงเป็นเอกภาพ  
 3. ผลการทดสอบ O - NET ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 
 4. ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้ 
    5. บทบาทครูส่วนใหญ่ยังไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 6. โครงสร้างการบริหารองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัดมีความ
ซ้ าซ้อนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 
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 โอกาส (Opportunities) 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ให้ความส าคัญด้านการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐโปร่งใส น าระบบดิจิทัลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารราชการแบบบูรณาการและกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ 
    2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 ให้ความส าคัญ
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 
   3. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจ และภาคธุรกิจระดับพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือการเชื่อม โยงระบบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
   4. นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดนวัตกรรมแนวทางจัดการเรียนรู้ 
STEM Education เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
   5. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โอกาส
ทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ภัยคุกคาม (Threats)   
 1. การสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ที่รวดเร็วส่งผลให้ปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด 
ปัญหาทางเพศ และอบายมุขแพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้ง่ายขึ้น  
   2. ปัญหายาเสพติด แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ โรคอุบัติ
ใหม่และสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่สูงมีผลกระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต และ
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 
   3. กระบวนการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระดับชาติ บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นข้อจ ากัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาเอกชนกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยกลไกประชารัฐ 
   4. งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา การขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ กศจ. ใน
การพัฒนาแผนและยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ภูมิภาคและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวัง 
 

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 พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (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)   
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(2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
(ประเด็นย่อย 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

(3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6 การวาง
พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม) 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”ด้วย 8 กล
ยุทธ์ ได้แก ่1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษ ที่ 
21 4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศและ
สมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21  6) บูรณาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และความ
เป็นพลเมือง 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพ และ 8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 

 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
(1.2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ (ประเด็นย่อย 1.3 การพัฒนาและเสริมสร้าง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่
ประโยชน์ ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน )   

(2.2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (ประเด็นย่อย 2.2 การติดตาม 
เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (ภัยคุมคามไซเบอร์) 2.3 การสร้างความปลอดภัย และความสันติ
อย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)  

(2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ (ประเด็นย่อย 4.3 การร่วมมือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ)  

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง” สามารถส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความมั่นคง” ด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกฝังค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือ
เสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริ 2) ยกระดับและสร้าง
โอกาสการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ /วิขาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล  
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ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  3) พัฒนากลไกบูรณา
การระบบบริหารจัดการการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด  ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 4) พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ  เพ่ือยกระดับคุณภาพและ
โอกาสทางการศึกษา 

 3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั (รอง) 
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น   
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   

(2.1) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก (ประเด็นย่อย 4.3 เพ่ิมพ้ืนที่และเมือง
เศรษฐกิจ) (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (ประเด็นย่อย 5.1 สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ วางรากฐาน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณใน
การประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน) 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน” ด้วย 2 กลยุทธ์  
ได้แก่ 1) การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
(ดิจิทัลชุมชน) 2) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
  4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
  (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 (1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ   
 (1.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
 (1.4) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัด 
การตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
 (2.1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (ประเด็นย่อย 1.7 สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อย โอกาส)  
 (2.2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (ประเด็น
ย่อย 2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วม
พัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น  
 (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการ
จัดการตนเอง (ประเด็นย่อย 4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน   
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถส่ง ผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วย 2 กลยุทธ์  ได้แก่ 1) เพ่ิม
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และกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมาย 2) ส่งเสริม 
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง) 
  (1) เปา้หมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ประเด็นย่อย 6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะ 
และพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย)   
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย
การส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
   6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
  (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 (1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 (1.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    (1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
 (2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ประเด็นย่อย 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้)    
 (2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ (ประเด็นย่อย 2.1 ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ)    
 (2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ   ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ประเด็นย่อย 3.1 ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม)   
 (2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย (ประเด็นย่อย 4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นกับ
บริบทการพัฒนาประเทศ 4.2 พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย)   
 (2.5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ประเด็นย่อย 5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว 
ยึดระบบคุณธรรม 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ)   
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 (2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นย่อย 6.2 
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต)  
 (2.7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่ าที่จ าเป็น 
(ประเด็นย่อย 7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ) 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ”สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” ด้วย 7 กลยุทธ์  
ได้แก่ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ /บริการประชาชน   
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็น
ปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน  3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการบูรณา
การเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้างและ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
และขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เฝูาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

 15.2 แผนระดับท่ี 2  
 15.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   (1) แผนแม่บทท่ี 12 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ ที่จ าเป็นของ

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารการจัด

การศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี
เปูาหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอด
รับกับเปูาหมายในแผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ โดยพัฒนาการจัดการศึกษาที่บูรณาการองค์ความรู้
แบบสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์
ตรงจากการลงมือปฏิบัติ และสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่า
ทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

• แนวทางการพัฒนา : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1.1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ (1.2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (1.3) 
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต (1.4) 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 

2)  เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (2.1) วางแผนพัฒนาและปรับ
บทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” (2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู ตั้งแต่การดึงดูด  
คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู (2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ  

3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ได้แก่ 
(3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (3.3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา (3.4) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา)  

4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ (4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(4.5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

• เป้าหมายของแผนย่อย   
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปูาหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล และส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมและความเป็นพลเมืองให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสร้าง
เสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่ เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคม
ศตวรรษท่ี 21 และสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
   (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
    (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ

คนตลอดช่วงชีวิต โดยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม 
ในสังคมศตวรรษที่ 21  
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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  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง

การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยพัฒนาการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  
     แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
• เป้าหมายของแผนย่อย  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 

รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาช่วงวัยเรียน/

วัยรุ่น โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน  

แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย      
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
• เป้าหมายของแผนย่อย 
แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความ ส าคัญ

ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ

ศักยภาพวัยแรงงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่เปูาหมาย รวมทั้งมีการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความ
ต้องการของตลาดงาน  
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แผนย่อยที่ 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็น

พลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ   
• เป้าหมายของแผนย่อย  

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย   
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมศักยภาพ

ผู้สูงอายุ โดยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งจัดและส่งเสริม
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางกาย จิต สมองให้พ่ึงพาตนเองได้  
 (3) แผนแม่บทท่ี 10 ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ

เป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การด ารงชีวิต สังคม ไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นการปรับ 

เปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และบูรณาการความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

(3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 10 
แผนย่อยที่ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ การเสริมสร้างจิต

สาธารณะ และการเป็นพลเมืองท่ีดี  
    • แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  

2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา, จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐาน 
การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง  
    • เป้าหมายของแผนย่อย  

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล  
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีการบูรณาการจัดกระบวนการ
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เรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็น
พลเมือง และส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา และประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย  

(4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น ความม่ันคง  (รอง) 
(4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 2  
   ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น  
   • การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคง 
โดยการปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางตามพระราชด าริด้านการศึกษา ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพและพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขต
พ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) และพัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร ์ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)    
   (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 1 

แผนย่อยที่ 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ   
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  ภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบัน
หลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่าง
กว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณีย์กิจอย่างสม่ าเสมอ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการรักษาความสงบ

ภายในประเทศ โดยการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในระดับพ้ืนที่ และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาทั่วประเทศ และส่งเสริมงานโครงการตาม
พระราชด าริของพระบรมวงศานุวงศ์  

แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
(ยาเสพติด, ไซเบอร์, ความไม่สงบ จชต.)  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย 
1) ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด   
2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์  
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9) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
• เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติดความมั่นคงทางไซเบอร์ 

การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีข้ึนจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการปูองกันและแก้ไขปัญหา

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข และอบรมพัฒนาการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และ
การบริโภคแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   

(5) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)  
 (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม โดยการเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมาย 
ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
 (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 17  

แผนย่อยที่ 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย   
1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมส าหรับ

ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ  
• เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมี

หลักประกนัทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการ โดยมีการสนับสนุนค่าใช้ทาง

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ เด็กที่มีความสามารพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษาหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน และทุน การศึกษาสภาวะเด็กยากล าบาก 

(6) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน (รอง) 
(6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็น   
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
 



42 
 

                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการ ประเด็นการ

เติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 18   
แผนย่อยที่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่

ดีของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ   

• เป้าหมายของแผนย่อย        
คนไทยมคีุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนทัศน์

เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การส่งเสริมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้การรับมือ
ปัญหาวิกฤติ ฝุุนละอง PM 2.5 ในสถานศึกษา และสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวง ศึกษาธิการ 

(7) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 
(7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการประเด็นการ

บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารราชการ/บริการประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูล กลางด้านการศึกษา
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งานสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาค ส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และ
ทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝูาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต พัฒนาระบบงานการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

(7.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 20  
แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน  
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนารปูแบบบริการภาครฐัเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
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2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
3) ปรับวิธีการท างาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้

มาตรฐานสากล 
• เป้าหมายของแผนย่อย  
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการ

ประชาชนโดยการส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชนของกระทรวง ศึกษาธิการ 1579  การ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด

สมรรถนะสูง”  
2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ

บริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
• เป้าหมายของแผนย่อย  
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน และปรับปรุง โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 

แผนย่อยที่ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเปูาหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มี

มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม

ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง  
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการ

คิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
• เป้าหมายของแผนย่อย  
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนา 

บุคลากรภาครัฐ โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พัฒนาระบบงานการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ด้วยหลักสูตรและรูปแบบที่หลากหลาย  

(9) แผนแม่บทที่ 21  ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” (รอง) 
(9.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายระดับประเด็น  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการในประเด็น 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) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
• เป้าหมายของแผนย่อย  
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการปูองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

(10) แผนแม่บทที่ 22  ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  (รอง) 
(10.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการประเด็น กฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
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(10.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 22   
แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนากฎหมาย   
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย   

1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
บริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ   

2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม   
3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย  
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
• เป้าหมายของแผนย่อย  
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ

กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย    
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมาย 

โดยทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
(11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 

(11.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการประเด็น การวิจัย 

และพัฒนานวัตกรรม โดยพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
และส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

(11.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 23 
แผนย่อยที่ 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน  
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย     
2) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
• เป้าหมายของแผนย่อย   
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศ

ที่ก้าวหน้าในเอเชีย  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและ

นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน โดยมีการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนางานวิจัยด้านผู้เรียน ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัยในเชิงพ้ืนที่ 
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(12) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 
พ.ศ. 2564 – 2565  

(12.1) เป้าหมาย  
(1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้ รับการดูแลอย่างทั่วถึง  

(3) เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
(12.2) แนวทางการพัฒนา  

(1) การเสริม สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) (1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง (3) การพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) 
(3.1) การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ 

(12.3) การบรรลุค่าเป้าหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อน โดยการการส่งเสริม 

เวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน  

 

15.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มุ่ง
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ข้อ 4.1 การลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น 
มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
มีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญ  
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปูาหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่า 
เพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการ
เตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
   ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอน
ของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เปูาหมาย (1) เดก็ปฐมวัยช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งใน  และนอกระบบการศึกษา 
รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูง
กว่าอย่างเสมอภาค ตามศักยภาพและความถนัด 
 ตัวชี้วัด (1) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net  Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 35 ในปี 2565 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เปูาหมาย (1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝุเรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิตใน
โลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
(2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู (3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษามีสมรรถนะในการ บริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการมีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการ
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จัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้าง
ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด (3) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ 
เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน แบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา (4) ระบบการ
ประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized learning) และ
สามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของการน าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหาร สถาบันการศึกษา  
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
  เปูาหมาย (1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  
     ตัวชี้วัด (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาฯ 
และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น (6) มีการปรับปรุง
ระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะครู โดยน าผลการประเมินสมรรถนะเป็นส่วนส าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและ
การปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (รอง)   
 เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุก
มิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
 (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
 (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้
ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน    
 3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย (รอง) 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จ าเป็น
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
     กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
     (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารง ชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง) 
   เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาและฟ้ืนฟู อย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐาน
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ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
    กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     9) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (รอง) 
   เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้
ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
 กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
   (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
 

            15.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1) วัตถุประสงค์  

  1.1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  1.2) เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม    ในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน มีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้   
  1.3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า   
  1.4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
  1.5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  1.6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
 2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
 2.2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
 2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
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 2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2.6)  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
   3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

3.1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น (2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น (3) คน
ไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.1.2) แนวทางการพัฒนา  
 (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย (1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ  
 (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า โดย (2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (2.2) 
พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (2.3) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย (3.6) จัดท าสื่อการ
เรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ (3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (รอง) 

4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (2) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ (3) เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

4.2 แนวทางการพัฒนา (1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากร ร้อยละ 40  
ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย (1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจาก
สภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย (2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย (2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดย (3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การ
สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รอง) 
 5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
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 5.2) แนวทางการพัฒนา (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4.4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูล 
ที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการด ารงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
 6) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ัง
คั่งและย่ังยืน (รอง)  
 6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ (2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง (3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น   
 6.2) แนวทางการพัฒนา (1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (1.1) สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ (1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย (1.3) 
ปูองกันและแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความ
รุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
 7.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ (3) 
เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
 7.2) แนวทางการพัฒนา (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยก าหนดภารกิจ 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน (3)  
เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร (5) ปูองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปูองกันการทุจริต  
 8) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (รอง)  
 8.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการ 
ธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมข้ึน  
 8.2) แนวทางการพัฒนา (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (5.2 ) ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยน รูปแบบการท า
ธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจของ
ผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
 9) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.1) เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ (จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน)  
 9.2 แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม (3.1) ด้านบุคลากรวิจัย 
 



52 
 

                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

 10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง) 
 10.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 4) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ
ทั้งในทุกระดับ     
    10.2) แนวทางการพัฒนา 6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ ในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 6.1) เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศใน
การผลักดัน การพัฒนาในอนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามเปูาหมาย การพัฒนา     ที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล้ า การสร้างโอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน อาหารและน้ า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

15.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565  
 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .1- 16  
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกปูอง เชิดชูเทิดทูนอย่างสม
พระเกียรติ      
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) ระดับ
ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
 4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้
และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความ
เข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) น าศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 6 : การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ
และแนวทางสันติวิธี 
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
 4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมก าหนด
แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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 3) ตัวชี้วัด (1) จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
 4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพ
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้น าหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา  
(5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้างความเข้าใจให้ภาค
ส่วนต่างๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การเฝูาระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่ง
อยู่ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้เกิด
สภาวะสันติสุข 
 นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบาย 
ที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน   
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 10 : แผนการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมี
ความปลอดภัยจากยาเสพติด  
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยง 
ตระหนักรูถ้ึงโทษของยาเสพติด เพ่ือปูองกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “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 เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน
และปฏิเสธการทุจริต 
 นโยบายที่ 10 : เสริสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 3) ตัวชี้วัด (2) ระบบปูองกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ ปกปูองข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
 4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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๑6. บทบาทและหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด 
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 ให้มี

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

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

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

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

ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ

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

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
 

17.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์
       สรุปผลการวิเคราะห์  ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง จุดอ่อน 
โครงสร้าง  (Structure)     
S1 

มีหน่วยงานทางการศึกษา และมีการ
บริหารจัดการชัดเจน 

ขาดการบูรณาการ  การเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การบริการ (services) 
S2 

การบริการทางการศึกษาสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การบริการทางการศึกษาบางพืน้ที่ไม่ครอบคลุม
ทั่วถึง 

Man   
(M1) 

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

1. มีการจัดการเรียนรู้ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. โรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้นและไม่ตรง
สาขา 

M0ney   
(M2) 

งบประมาณของแต่ละหนว่ยงาน
เพียงพอ 

- โรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณไม่เพียงพอ 
- การบริหารจัดการของหน่วยงานไม่เทา่เทียมกัน 

Material  
 (M3) 

วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้
เพียงพอ 

- การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ไม่คุม้ค่ากับวัสดุ 
อุปกรณ์ 
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 จุดแข็ง จุดอ่อน 
Method   
(M4) 

แต่ละหน่วยงานมีระบบการบรหิาร
จัดการตามระบบราชการที่ดีและ
ชัดเจน 
 

-กระบวนการจัดการเรียนรู้ไมส่ะท้อนคุณภาพ
ของผู้เรียน 
-การบริหารต้องการความโปร่งใส 
-คิดสร้างสรรค ์

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์  ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส อุปสรรค 
สังคม(Social) 
วัฒนธรรม (culture) 

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

1. ค่านิยมของผู้ปกครองไม่ส่งเสริมให้บุตรหลาน
เรียนต่อที่จังหวัดกาฬสนิธุ์ 
2. ไม่ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนตอ่สายอาชีพ 

Technology ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษา มีเครือข่าย
เทคโนโลย ีในการจัดการศึกษา 

1. การพัฒนานวัตกรรม  หรือเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การสื่อสารไม่ครอบคลุมและไมท่ั่วถึง 
2. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไดป้ระโยชน์
ไม่คุ้มค่า 
 

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

จังหวัดกาฬสนิธุ์เป็นจงัหวัดที่ยากจน 

Legal มีกฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ 1. การปฏิบัติตามกฎหมายไม่เคร่งครัด 
2. การเลือกปฏิบัติ 

Politics จังหวัดกาฬสนิธุ์เป็นจงัหวัดน าร่อง
แก้ปัญหาความยากจน 

การน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ 

Environment มีโรงงานอุตสาหกรรม  รองรับผู้เรียนที่
จบสายอาชีพ 

แหล่งเรียนรู้เกิดมลภาวะ เนื่องจากอยู่ใกล้
โรงงานอุตสาหกรรม (โรงน้ าตาล  แปูงมัน)  
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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 

 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 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) 
เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ดังนี้ 

 

 วิสัยทัศน์   
 บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

 พันธกิจ    
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับ 

ทิศทางการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
 

 เป้าประสงค์รวม 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค เรียนรู้ตลอดชีวิต 

และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถ

ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์   
 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

วัฒนธรรมองค์กร 
“ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา” 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์  ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
 กลยุทธ์   1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก ของชาติ  
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริ 
  2. บูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
(ยาเสพติด , ภัยไซเบอร์ , ภัยพิบัติธรรมชาติ , โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์  ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์   1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์
ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
  2. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
  3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  4. ส่งเสริมการสร้างและน าแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
  5. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกต้อง ด้านระเบียบ 
วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์  ผู้เรียนทุกประเภท ทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 กลยุทธ์   1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทุกระดับ  
ทุกประเภท ทุกสังกัด 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์  หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
อันพึงประสงค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์   1. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  2. ส่งเสริมกิจกรรมยุวเกษตรอัจฉริยะ “อาหารดีมีรายได้” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา  
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์  หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์   1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ ใช้ในการบริหารจัดการ 
  2.พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อมโยงทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด 
  3. จัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด ให้มีคุณภาพ 
เชื่อมโยง เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งานรวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
 
 



                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังความเชื่อมโยงแผน ๓ ระดับ ของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

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

๑. ความมั่นคง 
๒. การสร้างความสามารถ 

ในการแขง่ขัน 
๓. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
๔. การสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม 
๕. การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(23 ประเด็นพัฒนา) 
“คณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์ชาติ” 

1.1 ประเด็นความมั่นคง 
1.2 ประเด็นการต่างประเทศ 

2.1 ประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
2.2 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคต 
2.3 ประเด็นการท่องเท่ียว 
2.4 ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 
2.5 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ- 
โลจิสติกส์ และดจิิทัล 
2.6 ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.7 ประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2.8 ประเด็นวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 

3.1 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านยิมและ
วัฒนธรรม 
3.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต 
3.3 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้
3.4 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ด ี
3.5 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกฬีา 
 

4.1 ประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.2 ประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค 
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
4.3 ประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 

5.1 ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน 
5.2 ประเด็นการบริหารจัดการน้า้ทั้งระบบ 

6.1 ประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธภิาพภาครัฐ 
6.2 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
6.3 ประเด็นการพัฒนากฎหมาย 
และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

ระดับ ๑ 

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

(เกี่ยวข้องกับ สป.) 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส ์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย 
และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ระดับ ๒ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

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

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

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

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 

(ท่ีเก่ียวข้องกับ สป. : ป.ศธ.เห็นชอบ) 
 

1.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนรว่มของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

 
 
 
 

หน่วยงานไม่ได้น้าเสนอภารกิจในประเด็นนี้ 

1.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนรว่มของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 
9.5 การมีส่วนรว่ม การเรียนรู้ การรับรู้ และ
การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
 

 
 
 
 

หน่วยงานไม่ได้น้าเสนอภารกิจในประเด็นนี้ 
 

๖.1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษ 
ที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธภิาพ 
8.6 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐ 
 

2.2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
2.3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
3.1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมาย
ที่ดีและเท่าที่จ้าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการ
ทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพือ่ให้
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
11.1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  
11.2 ด้านการป้องปราม 

2. พัฒนากา้ลังคน การวจิัย เพือ่สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการฯ 
สป. ปี 256๕ 

 

ระดับ ๓ 

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการฯ 
ศธจ.กส. ปี 256๕ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ของสังคมและประเทศชาติ 

2. วิจยั คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม 
ทางการศึกษา 

3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวยั 4. สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้้า
ทางการศึกษา 

6. บริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค์รวม 
 
 

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม  
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการศึกษา
แบบบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีคุณภาพ ทักษะ

และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

 
3. ผู้เรียนทุกประเภท ทุกช่วงวัย  

ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ

ที่หลากหลาย 

เป้าประสงค ์
ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 

พันธกิจ 

 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด เพื่อให้

ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 
๓. ส่งเสริมการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 

ของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด 

วิสัยทัศน์  
 

บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด  

ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียววิถีใหม่  
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค 

เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 
4. หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้เรียนมี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
อันพึงประสงค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
๕. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ทักษะ 
และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสม

กับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละ
บริบท 

 

 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 
เพ่ือความมั่นคง 

 

5. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๒. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ให้มีคุณภาพ 

 

 

๓. สร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 

 

๔. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



61 
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สรปุงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณและประเดน็ยุทธศาสตร์ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ์ 

 (ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร) 
 

 1. งบประมาณที่ไดร้บัจัดสรร 

งบประมาณรายจ่าย จ านวนเงนิ หมายเหต ุ
1. งบบุคลากร   
    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 29,200,000  
2. งบด าเนินงาน   
    2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,507,516  
    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000  
3. งบรายจ่ายอื่นๆ 221,200  

รวมเงนิงบประมาณ (1+2+3) 31,320,716  
 

 2. แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิัตริาชการ  จ านวนทั้งสิ้น  …34…  โครงการ โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาการจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรียน 
11,500 งบ สป. 

โดยกลุ่มลูกเสือ  

2 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

160,000 

3 โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี 2565 ๒๓,๕๐๐ 
๔ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี ๒๕๖5 ๒๗,๕๐๐ 
๕ โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๖5 
๙,๖๐๐ 

๖ โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ าปี ๒๕๖5 ๙,๐๐๐ 
๗ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5 
๑๐,๐๐๐ 

๘ โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ยุวกาชาดดีเด่น 
โล่พระราชทานฯ ประจ าปี 2565 

๔,๐๐๐ 

๙ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม ยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565 ๑๐,๐๐๐ 
๑๐ โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ปี 2565 ๑๐,๐๐๐ 
๑๑ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 

ยุวกาชาดไทย “๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย” 
๔๐,๐๐๐ 

๑๒ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร  
“ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด” 

4๐,๐๐๐ 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

๑๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖5 

๑๑,๙๐๐  

๑๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี ๒๕๖5 

๓๐,๐๐๐ 

๑๕ โครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจ าปี ๒๕๖๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
๑๖ โครงการฝึกอบรมแกนน าส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ประจ าปี ๒๕๖5 
๒๓๖,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาผูเ้รยีนทกุชว่งวยัใหม้ีคณุภาพ 
1 โครงการ พัฒนาตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วน

ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

20,000 งบ ศธจ.กส. 

2 โครงการโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกล กศจ. 

90,900 แผน 65 สป. 

3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 70,000 แผน 65 สป.  

4 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

142,000 แผน 65 สป. 

5 โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาการศึกษาไทย 

96,000 แผน 65 สป. 

6 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  แผน 65 สป.  

ยุทธศาสตร์ที ่3 สรา้งโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
1 โครงการการสร้างโอกาสเพ่ือความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง

การศึกษา 
25,275 งบ ศธจ.กส. 

ยุทธศาสตร์ที ่4 จดัการศกึษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

๑ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๑๕,๐๐๐ งบ สป. 
โดยกลุ่มลูกเสือฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 60,000 แผน 65 สป. 

2 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

20,000 งบ ศธจ.กส. 

3 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะห้าปี พ.ศ. 2566-2570  30,300 แผน 65 สป. 

4 โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ว. PA (Performance Appraisal)” 

10,000 งบ ศธจ.กส. 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

40,000 แผน 65 สป. 

6 โครงการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

20,000 งบ ศธจ.กส. 

7 โครงการขับเคลื่อนภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

30,000 งบ ศธจ.กส. 

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

99,325 งบ ศธจ.กส. 

9 โครงการประชุมชี้แจงและแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2565 

20,900 งบ ศธจ.กส. 

10 โครงการพัฒนากระบวนการด าเนินการจัดท าควบคุมภายใน การบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

24,500 งบ ศธจ.กส. 

รวมทัง้สิน้ ๑,๕๔๗,๒๐๐  
 
 
 

 
 



 

รายละเอยีดงาน/โครงการ ตามประเดน็ยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  พฒันาการจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

 ๑. โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาระบบฐานขอ้มลู
ดา้นลกูเสอื ยวุกาชาดและ
กจิการนกัเรยีน 
 

 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูล 
ลูกเสือ ยวุกาชาดและกิจการ
นักเรียน 
2.เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ 
ลูกเสือ ยวุกาชาด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ทีถู่กต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
3. เพื่อให้สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
และจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ ยุว
กาชาด และพนกังานเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ  
บุคลากร เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบงาน
ลูกเสือ ยวุกาชาดและกิจการ
นักเรียน จ านวนทั้งสิ้น 80 คน  
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูล
ลูกเสือ ยวุกาชาด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา สามารถ
บันทึกข้อมูล ลกูเสือ  
ยุวกาชาด และพนกังานเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ได้อย่างถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบัน และสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  
ยุวกาชาด และพนกังานเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

เชิงปริมาณ 
บุคลากร เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบงาน
ลูกเสือ ยวุกาชาด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา  
จ านวน 80 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศ ในการบันทึกข้อมูล 
ลูกเสือ ยวุกาชาด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา สามารถ
บันทึกข้อมูล ลกูเสือ  
ยุวกาชาด และพนกังานเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ได้อย่างถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบัน และสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  
ยุวกาชาด และพนกังานเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา จ านวน 80 คน 
 
 
 
 
 

11,500 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 4 1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

2. โครงการสรา้งและ
ส่งเสรมิความเปน็พลเมอืง
ดตีามรอยพระยคุลบาท
ดา้นการศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ
 

 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ
ราชวงศ์จักรี  
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  
มีคุณธรรม สามารถวางแผนการ
ประกอบอาชีพเพื่อให้มีงานท า 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น
และชุมชนมีจิตส านึกรกัและ
ภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 

เชิงปริมาณ  
นักเรียน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี 
วิทยากรและครู บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน ๖๖๐ คน 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  
ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ
ราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็น
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  
มีคุณธรรม สามารถวางแผนการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้มีงานท า  
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและ
ชุมชน มีจิตส านึกรักและภูมิใจใน
ท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
นักเรียน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี 
วิทยากรและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมจ านวน ๖๖๐ คน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  
ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ
ราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดี ต่อ
บ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็น
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  
มีคุณธรรม สามารถวางแผนการ
ประกอบอาชีพเพื่อให้มีงานท า  
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและ
ชุมชน มีจิตส านึกรักและภูมิใจใน
ท้องถิ่นชุมชนของตนเอง สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
 
 

160,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 4 1 

3. โครงการ ศธ.จติอาสา
บ าเพญ็ประโยชน ์
ประจ าป ี2565 
 

 

๑. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
2. เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตส านกึ 
ที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด นกัศึกษาวิชาทหาร
และบุคลากรทางการศึกษา  
ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของ
การแบ่งปันและการช่วยเหลือ
ผู้อื่น    

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา จากหนว่ยงานทาง
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน ๑,๐๐๐ คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  
ได้ร่วมน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ-  

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา จากหนว่ยงานทาง
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน ๑,๐๐๐ คน 
 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  
ได้ร่วมน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ- 

๒๓,๕๐๐ ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 
 

5 1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีจิตสาธารณะและใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน ์
 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
มีจิตส านึกที่ดี ได้ร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของ
การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น  
มีจิตสาธารณะและรู้จักใช้เวลาว่าง  
ให้เป็นประโยชน ์

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
มีจิตส านึกที่ดี ได้ร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของ
การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น  
มีจิตสาธารณะและรู้จักใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน ์

4. โครงการสง่เสรมิ
ระเบยีบวนิยัลกูเสอื เนตร
นาร ีประจ าป ี๒๕๖5 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บังคับ บัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมือง
ดี มีระเบียบ วินัย  
มีความเข้มแข็ง อดทน มีความ
เป็นผู้น า รู้รักสามัคคี รู้จัก
เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น  
มีทักษะการอยู่รว่มกันสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อยา่งมีคุณภาพ     
2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง 
วิธีการและหลกั เกณฑ์การ
ประกวดระเบยีบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ให้ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี 
ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์  ได้เพิ่มพูน
ทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับ
เกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทน
ระดับจังหวัดเข้าประกวด
ระดับประเทศ และสามารถน า
ประสบการณ์จากการแข่งขันไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,ลูกเสือ เนตร
นารี และเจ้าหน้าที ่เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดระเบียบแถวลกูเสือ 
เนตรนารี จ านวนทั้งสิ้น ๒๗๐ คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,ลูกเสือ เนตร
นารี และเจ้าหน้าที ่ที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๑๐๐    
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี 
มีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง 
อดทน มีความเป็นผู้น า รู้รักสามัคคี 
รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น มีทกัษะ
การอยู่รว่มกัน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีคุณภาพ มีความเข้าใจแนวทาง 
วิธีการและหลกัเกณฑ์การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ประสบการณ์  
ได้เพิ่มพูนทักษะ ได้รับการยกย่อง 
ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทน
ระดับจังหวัดเข้าประกวด
ระดับประเทศ และสามารถน า

เชิงปริมาณ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,ลูกเสือ เนตร
นารี และเจ้าหน้าที ่เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดระเบียบแถวลกูเสือ 
เนตรนารี จ านวนทั้งสิ้น ๒๗๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตร
นารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
พลเมืองดี มีระเบียบ วินัย  
มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็น
ผู้น า รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ 
ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่
ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อยา่งมีคุณภาพ  
มีความเข้าใจแนวทาง วิธกีารและ
หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์  ได้เพิ่มพูนทกัษะ 
ได้รับการยกยอ่ง ได้รับเกียรติบัตร
,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัด 
เข้าประกวดระดบัประเทศ และ
สามารถน าประสบการณ์จากการ

๒๗,๕๐๐ ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 4 1 

66 



 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลกูเสือ เนตร
นารี เพิ่มมากขึ้น 
 

ประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับ
ใช้ ในชีวิต ประจ าวัน และมกีาร
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มมากขึ้น 

แข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลกูเสือ เนตรนารี 
เพิ่มมากขึ้น 

5. โครงการคดัเลอืกผูม้ี
ผลงานดเีดน่ตอ่การพฒันา
กจิกรรมลกูเสือของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
ประจ าป ี๒๕๖5 
 

 

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้าง
ขวัญก าลังใจส าหรับผู้มีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็น
แบบอยา่ง ที่ดีทางการลูกเสือ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนให้
การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือและ
มีเจตคติ ที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ  
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
เนตรนารี เพิ่มมากขึ้น 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
๑) ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด 
จ านวน ๓ ประเภท ได้แก ่            
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเภทครูผู้สอนและประเภทผู้ให้
การสนับสนุน 
๒) คณะกรรมการและเจา้หน้าที ่
จ านวน 1๒ คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการลูกเสือ ผู้ใหก้ารสนับสนุน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ส่ง  ผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็น
แบบอยา่งที่ดีทางการลูกเสือ เข้ารับ
การคัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ เกิดขวัญก าลังใจ ใหก้าร
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เกิดเจตคติ
ที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
เนตรนารี  เพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                   
๑) ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด 
จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา ประเภท
ครูผู้สอนและประเภทผู้ให้การ
สนับสนุน 
๒) คณะกรรมการและเจา้หน้าที ่
จ านวน 1๒ คน  
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์                 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการลูกเสือ ผู้ใหก้ารสนับสนุน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ส่ง  ผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็น
แบบอยา่งที่ดีทางการลูกเสือร้อยละ 
๑๐๐ ที่เข้ารับการคัดเลือกได้รับการ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญก าลังใจ 
ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ เกิดเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 

9,600 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 4 1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

6. โครงการโรงเรยีนดวีถิี
ลกูเสอื ประจ าป ี๒๕๖5 
 

 
 

1. เพื่อส่งเสริมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้มีความรู้และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ ในสถานศึกษาได้ถูกต้อง  
2. เพื่อให้สถานศึกษา,
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการ
ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ
ก าลังใจ มีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ  
3.เพื่อให้มีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์
เรียนรู้ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือใน
จังหวัดกาฬสินธุ ์๑ แห่ง 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้ง จากโรงเรียนที่สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน ๘๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรูแ้ละ
สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือในสถานศึกษา                
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการยก
ย่อง เชิดชูเกียรติ เกิดขวัญก าลังใจ  
มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ และมีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์
เรียนรู้ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัด 
จ านวน ๑ แห่ง 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                   
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้ง จากโรงเรียนที่สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน ๘๐ คน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์                  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร้อยละ ๑๐๐ 
มีความรู้และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา
ได้ถูกต้อง สถานศึกษา,บังคับบัญชา
ลูกเสือ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกยีรติ 
เกิดขวัญก าลังใจ มีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือและมีศูนย์
เรียนรู้ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน ๑ แห่ง 

9,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 4 1 

7. โครงการนเิทศการจดั
กจิกรรมลกูเสอืใน
สถานศกึษา ประจ าปี
การศกึษา  ๒๕๖5 
 

 

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

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบาย
และแนวทางการพัฒนากิจการ
ลูกเสือ เนตรนารี 
ได้ทบทวนเร่ืองการแต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง  
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-
เนตรนารี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ได้เพิ่มพูนทักษะ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียน การสอนลกูเสือได้
ตามระดับชั้นได้อย่างถูกตอ้ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษา
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์จ านวน ๑๐๐ คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ                 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบาย
และแนวทางการพัฒนากิจการ
ลูกเสือเนตรนารี ได้ทบทวนเร่ืองการ
แต่งเครื่องแบบลูกเสือ  
การเปิด-ปิดประชุมกองมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลกูเสือ-เนตรนารี 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้เพิ่มพูน
ทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียน  การสอนลูกเสือได้ตาม
ระดับชั้นได้อย่างถูกต้อง จ านวน 
๑๐๐ คน 

10,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 4 1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

8. โครงการเปดิโลกทศัน์
สรา้งเสรมิและพฒันา
สมรรถนะยวุกาชาดดเีดน่
โลพ่ระราชทานฯ ประจ าปี 
2565 
 

 

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้าง
ขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิก
ยุวกาชาด และผู้ให้การสนับสนุน
การจัดกิจการยุวกาชาดมาเป็น
อย่างดีและต่อเนื่อง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ปฏิบัตแิละผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกับกิจการยุวกาชาด
ทั้งหลายได้เห็นความส าคัญ  
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการ
ด าเนินกิจการยุวกาชาดมาก
ยิ่งขึ้น  
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จกั
แพร่หลายยิ่งขึ้น 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. สถานศึกษาทีจ่ัดกิจกรรมยุว
กาชาด รวมจ านวน ๔ แห่ง 
2. ผู้บังคับบัญชายวุกาชาดดีเด่นจาก
หน่วยงาน , สถานศึกษา      รวม
จ านวน ๑๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชกิ
ยุวกาชาด ที่เขา้ร่วมโครงการฯ  
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติ มีขวัญก าลังใจให้การ
สนับสนุนกิจกรรมยวุกาชาด  
เห็นความส าคัญ ใหก้ารสนับสนุน 
ส่งเสริมการด าเนินกิจการยวุกาชาด
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้
ประชาสัมพันธก์ิจการยวุกาชาดให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาทีจ่ัดกิจกรรมยุว
กาชาด รวมจ านวน ๔ แห่ง 
2. ผู้บังคับบัญชายวุกาชาดดีเด่นจาก
หน่วยงาน , สถาน ศึกษา รวม
จ านวน ๑๐ คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ          
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชกิ
ยุวกาชาด ที่เขา้ร่วมโครงการฯ  
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติ มีขวัญก าลังใจให้การ
สนับสนุนกิจกรรมยวุกาชาด  
เห็นความส าคัญ ใหก้ารสนับสนุน 
ส่งเสริมการด าเนินกิจการยวุกาชาด
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้
ประชาสัมพันธก์ิจการยวุกาชาดให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น     
 
  

4,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 ๔ 1 

9. โครงการนเิทศการจดั
กจิกรรม ยวุกาชาดใน
สถานศกึษา ประจ าป ี
2565 
 

 

1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายวุ
กาชาดในสังกัด มีความรู้  
ความเข้าใจการจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ตระหนักและเห็นความส าคัญใน
กระบวนการของกจิกรรมยวุ
กาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ 
ของกาชาด 
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เกิดการพัฒนากจิกรรมยวุกาชาด
ในสถานศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัด
กาฬสินธุ์ รวมจ านวน ๕๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เขา้ร่วม
โครงการฯ ร้อยละ 95 มีความรู้ 
ความเข้าใจการจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนัก
และเห็นความส าคัญ 
ในกระบวนการของกิจกรรม 
ยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์
ของกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัด
กาฬสินธุ์ รวมจ านวน ๕๐ คน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เขา้ร่วม
โครงการฯ ร้อยละ 95  
มีความรู้ ความเขา้ใจการจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนัก
และเห็นความส าคัญในกระบวนการ
ของกิจกรรมยวุกาชาดให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของกาชาด ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรม 

10,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 4 1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

๓. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิด
กลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือใน
การส่งเสริมพัฒนากิจกรรม 
ยุวกาชาด 

เกิดการพัฒนากจิกรรมยวุกาชาด 
ในสถานศึกษา เกิดขวัญก าลังใจ  
เกิดกลุ่มเครือข่ายความรว่มมือใน
การส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยวุกาชาด 
 

ยุวกาชาดในสถานศึกษา เกิดขวัญ
ก าลังใจ เกิดกลุ่มเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
ยุวกาชาด 
 

10. โครงการหมู ่
ยวุกาชาดตน้แบบ  
ป ี2565 
 

 

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้าง
ขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหาร ผู้ให้การ
สนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรม             
ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด 
ที่ให้การสนับสนุน ตลอดจน
ด าเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็น
อย่างดีและต่อเนื่อง 
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดตั้งหมู่ยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น 
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จกั
แพร่หลายยิ่งขึ้น เกิดกลุ่ม 
เครือข่ายความร่วมมอืในการ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
ในจังหวัดสกลนคร  
รวมจ านวน ๒๕ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เขา้ร่วม
โครงการฯ ร้อยละ ๑๐๐ ได้น าเสนอ
ผลงาน เกิดความภาคภูมิใจ มขีวัญ
ก าลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
มีความรู้ความเข้าใจในการขอจัดตั้ง
หมู่ยุวกาชาด ได้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมยวุกาชาดและเกิดกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมอืในการส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  กรรมการ
และเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบงาน 
ยุวกาชาด รวมจ านวน ๒๕ คน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เขา้ร่วม
โครงการฯ ร้อยละ ๑๐๐ ได้น าเสนอ
ผลงาน เกิดความภาคภูมิใจ มขีวัญ
ก าลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
มีความรู้ความเข้าใจในการขอจัดตั้ง
หมู่ยุวกาชาด ได้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมยวุกาชาดและเกิดกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมอืในการส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 

10,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 ๔ 1 

11. โครงการสง่เสรมิการ
จดักจิกรรมเนือ่งในวนั
คลา้ยวนัสถาปนา 
ยวุกาชาดไทย  
“๑๐๐ ป ียวุกาชาดไทย” 
 

 

๑. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกยวุกาชาดได้ระลึกถึง
บุคคลส าคัญผู้ก่อตั้งกิจการยวุ
กาชาดขึ้นในประเทศไทย ได้ร่วม
พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวน
สนาม 
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกยวุกาชาด รู้และเขา้ใจ
ฐานกิจกรรมกาชาดและยุว
กาชาดฐานกิจกรรมสุขภาพ  ฐาน
กิจกรรมสัมพันธภาพและความ
เข้าใจอันดี และฐานกิจกรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุว
กาชาด และเจ้าหน้าที่  รวมจ านวน 
๒๐๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐   
ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลส าคัญที่เป็น 
ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น ใน
ประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนค า
ปฏิญาณและสวนสนาม รูแ้ละเข้าใจ
ฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
ฐานกิจกรรมสุขภาพ ฐานกิจกรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุว
กาชาดและเจ้าหนา้ที่ จ านวน ๒๐๐ 
คน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐   
ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลส าคัญที่เป็น 
ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น ใน
ประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนค า
ปฏิญาณและสวนสนาม รูแ้ละเข้าใจ
ฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด                      
ฐานกิจกรรมสุขภาพ  ฐานกจิกรรม

40,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 4 1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

บ าเพ็ญประโยชน์รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการช่วยเหลอืผู้อื่น    
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมาก
ยิ่งขึ้น 
 

สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี 
และฐานกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ 
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใหก้าร
สนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาด
มากยิ่งขึ้น 
 

สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี 
และฐานกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ 
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใหก้าร
สนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาด
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

12. โครงการฝกึอบรม
ผูบ้ังคบับญัชายวุกาชาด 
หลกัสตูร “ครผููส้อน
กจิกรรมยวุกาชาด” 
 

 

๑. เพื่อให้ครูผู้สอนหรือ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เขา้รับ
การฝึกอบรมฯ มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์  
มีเทคนิคต่างๆ ที่จะน าไปปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้จัดกิจกรรมยวุกาชาด
ที่ดีและมีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
ตามอุดมการณ์ของกาชาดและ
สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
3. เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนการ
สอนยุวกาชาดในโรงเรียนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ครูผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆ  
จ านวน ๑ รุ่น ๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชายุว
กาชาด มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะ 
ประสบการณ์ มีเทคนิคต่างๆ ที่จะ
จัดกิจกรรมยวุกาชาดและบริหารงาน
ยุวกาชาดในหมูยุ่วกาชาดโรงเรียน
ของตนเองได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการประเมิน 
ได้รับวุฒิบัตรพร้อมเครื่องหมาย
ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 
 
 

40,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 ๔ 1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

13. โครงการสง่เสรมิ
ศกัยภาพการตรวจ 
ตดิตาม ความประพฤติ
นกัเรยีนและนกัศกึษา 
ประจ าป ี๒๕๖5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าที่
ส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา มีความรู้เรื่อง
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการ
ปฏิบัติหน้าที ่ 
2. เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ออกปฏิบัติหน้าที่
ตรวจ และรายงานความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ในพื้นที่เส่ียง เฝ้าระวัง
สถานการณ์ ปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
3. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ์ได้รับ
การปกปอ้ง แก้ไข คุ้มครองและ
ส่งเสริมประพฤติ รู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่องตนเอง ปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับ
ของสถานศึกษา มีความประพฤติ
เหมาะสมกับสภาพและวยั 
ตลอดจนดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
และนักศึกษาในสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
4. เพื่อให้ได้ปฏิบัติงานส่งเสริม
และคุ้มครองความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงาน  ในพื้นที ่เครือข่าย 
องค์กรภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์จ านวน ๒๐ คน  
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
ศูนย์เครือข่าย จ านวน ๘๐ คน  
3. นักเรียนและนกัศึกษา ได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเขา้ใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง จ านวน ๑๐๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เข้ารวมโครงการร้อยละ ๙๐   
มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
การปฏิบัตหิน้าที่ ออกปฏิบัตหิน้าที่
ตรวจและรายงานความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาตาม
แบบฟอร์ม ในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจน
เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
นักเรียนและนักศึกษาได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเขา้ใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์จ านวน ๒๐ คน  
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
ศูนย์เครือข่าย จ านวน ๘๐ คน  
3. นักเรียนและนกัศึกษา ได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเขา้ใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง จ านวน ๑๐๐ คน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
เข้ารวมโครงการร้อยละ ๙๐  
มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
การปฏิบัตหิน้าที่ ออกปฏิบัตหิน้าที่
ตรวจและรายงานความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาตาม
แบบฟอร์ม ในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจน
เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
นักเรียนและนักศึกษาได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเขา้ใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๑,๙๐๐ ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 4 1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

14. โครงการสง่เสรมิ
สนบัสนนุการด าเนนิงาน
ของคณะกรรมการ
ส่งเสรมิความประพฤติ
นกัเรยีนและ นกัศกึษา 
ศูนยเ์สมารกัษส์ านกังาน
ศกึษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์
ประจ าป ี๒๕๖5 
 

 

1. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งในการปฏบิัติ
หน้าที่ของพนักงานเจา้หนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา การปฏิบัตหิน้าที่
ออกตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่
เส่ียง  เฝ้าระวังสถานการณ์ 
ปัญหาความประพฤตินกัเรียน
และนักศึกษา 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์
เครือข่ายการปอ้งกัน แก้ไข
ปัญหา ความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษาตลอดจนคุ้มครอง
สิทธิของนักเรียนและนกัศึกษา 
3. เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา มีแผนการ
ปฏิบัติงาน ออกปฏิบัติหนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ในพื้นที่ เครือข่ายองค์กรอื่นๆ 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
จ านวน  ๑๐๐ คน 
2. นักเรียนและนกัศึกษา ได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเขา้ใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง จ านวน ๒๐๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
พนักงานเจ้าหนา้ที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้งในการปฏิบัตหิน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหนา้ที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การ
ปฏิบัติหน้าทีอ่อกตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
พื้นที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ 
ปัญหาความประพฤตินกัเรียนและ
นักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์
เครือข่ายการปอ้งกัน แก้ไขปัญหา 
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียน
และนักศึกษา มีแผนการปฏบิัติงาน 
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ร่วมกับหนว่ยงานในพื้นที ่เครือข่าย 
องค์กรอื่น 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุแ์ละเครือข่าย  รวม
จ านวน ๑๐๐ คน  
2. นักเรียนและนกัศึกษา ได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเขา้ใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง จ านวน ๒๐๐ คน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ผู้เข้ารวมโครงการร้อยละ ๑๐๐  
ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้งในการปฏิบัตหิน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหนา้ที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การ
ปฏิบัติหน้าทีอ่อกตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
พื้นที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ 
ปัญหาความประพฤตินกัเรียนและ
นักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์
เครือข่ายการปอ้งกัน แก้ไขปัญหา
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียน
และนักศึกษาฯ 
 

30,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

2 1 3 3 4 1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

15. โครงการลกูเสอื 
เนตรนาร ีจราจร ประจ าป ี
๒๕๖๕ 
 

  

1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตร
นารี มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
กฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน                    
อย่างปลอดภัย มีทกัษะการใช้
สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด  
ในการปฏิบัติหนา้ที่การอ านวย
ความสะดวก ด้านการจราจร
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร 
และสามารถน าความรู้ ทกัษะ  
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน                
ได้อย่างถูกต้อง  
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้ง
เครือข่ายจิตอาสาและการ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชว่ยเหลือ
สังคม ด้านการจราจรของลูกเสือ 
เนตรนารี ในสถานศึกษาและ
ระหว่างสถานศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลกูเสือ เนตร
นารี เพิ่มมากขึ้น 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
เนตรนารี และวิทยากร  
จ านวน ๒0 คน 
๒. ลูกเสือ เนตรนารี จราจร ใน
สถานศึกษา จ านวน 80 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ ๙๐ 
มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองกฎหมาย
จราจร การใช้รถใช้ถนน อย่าง
ปลอดภัย มีทักษะการใช้สัญญาณมือ 
สัญญาณนกหวีดในการปฏบิัติหน้าที่
การอ านวยความสะดวก ดา้น
การจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จราจร และสามารถน าความรู้ 
ทักษะ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง มกีาร
ตั้งเครือข่ายจิตอาสาและการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อชว่ยเหลอืสังคมด้าน
การจราจรของลูกเสือ เนตรนารี ใน
สถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิทยากร  
ลูกเสือ เนตรนารี  
รวมจ านวน ๑๐๐ คน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ ๙๐ 
 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกฎหมาย
จราจร การใช้รถใช้ถนนอยา่ง
ปลอดภัย มีทักษะการใช้สัญญาณมือ 
สัญญาณนกหวีดในการปฏบิัติหน้าที่
การอ านวยความสะดวก ดา้น
การจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จราจร และสามารถน าความรู้ 
ทักษะ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง มกีาร
ตั้งเครือข่ายจิตอาสาและการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อชว่ยเหลอืสังคมด้าน
การจราจรของลูกเสือ เนตรนารี ใน
สถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่ม
มากขึ้น 
 

100,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 4 1 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

16. โครงการฝกึอบรม
แกนน าสง่เสรมิความ
ประพฤตนิกัเรยีนและ
นกัศกึษา ประจ าป ี 
๒๕๖5 
 

 

1. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา 
มีความรู้เรื่องการส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรยีนและนักศึกษา
บทบาทและหน้าทีข่องแกนน า
ส่งเสริมความประพฤตินักเรยีนและ
นักศึกษา,ทักษะการให้ค าปรกึษา,
การป้องกันและแก้ไขปญัหาการ
รังแกกนั,การใช้สื่อออนไลนอ์ยา่ง
สร้างสรรค์และปลอดภัย,การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันตวิิธ ี
ตลอดจนรูแ้ละเขา้ใจการใช้ทกัษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑                                                       
2. เพื่อสร้างนักเรียนและ
นักศึกษาให้รู้บทบาทหน้าทีก่ารเปน็
แกนน าในการส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรยีนและนักศึกษาโดย
จัดตั้งและเขา้ร่วมเป็นองค์กรแกน
น าส่งเสริมความประพฤตินกัเรยีน   
3. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นแกน
น าในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ใน
สถานศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่าย
การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาระหว่าง
สถานศึกษา และ ศูนย์เสมารักษ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. นักเรียนและนกัศึกษาแกนน า 
จ านวน ๘๐ คน  
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา,
วิทยากรและเจ้าหน้าที ่ 
จ านวน ๒๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารวมโครงการร้อยละ ๘๐  
มีความรู้เรื่องการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
บทบาทและหน้าที่ของแกนน า
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา,ทักษะการให้ค าปรึกษา,
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
รังแกกัน,การใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย,การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวธิี 
ตลอดจนรู้และเข้าใจการใช้ทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมเป็นแกน
น าในการส่งเสริม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาโดยจัดตั้งเป็น
องค์กรแกนน าส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน สามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและเป็นแกนน าในการ
ขับเคลื่อน การด าเนินงานส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา
ในสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
1. นักเรียนและนกัศึกษาแกนน า 
จ านวน ๘๐ คน  
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา,
วิทยากรและเจ้าหน้าที ่ 
จ านวน ๒๐ คน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ผู้เข้ารวมโครงการร้อยละ ๘๐  
มีความรู้เรื่องการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
บทบาทและหน้าที่ของแกนน า
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา,ทักษะการให้ค าปรึกษา,
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
รังแกกัน,การใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย,การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวธิี 
ตลอดจนรู้และเข้าใจการใช้ทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมเป็นแกน
น าในการส่งเสริม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาโดยจัดตั้งเป็น
องค์กรแกนน าส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน สามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและเป็นแกนน าในการ
ขับเคลื่อน การด าเนินงานส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา
ในสถานศึกษา 

๒๓๖,๐๐๐ ต.ค.64-
ก.ย.65 

กลุ่ม
ลูกเสือฯ 

3 1 3 3 4 1 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาผูเ้รยีนทกุชว่งวยัใหม้ีคณุภาพ 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

1.โครงการ พฒันาตวัชีว้ดั
รว่มและกรอบการ
ประเมนิตวัชีว้ดัรว่มของ
สว่นราชการหรอื
หนว่ยงานและสถานศกึษา
สังกดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ในจังหวดักาฬสนิธุ ์
 

 

1. เพื่อวิเคราะหแ์ละสรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหนว่ยงานและ
สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ ์
2. เพื่อจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตัวชี้วัดร่วมของ
หน่วยงานและสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ ์
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต  
1. ร้อยละของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ ์มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตวัชี้วัดรว่ม ในระดับ
คุณภาพ ดี 
2. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหนว่ยงาน
ราชการและสถานศึกษา สังกัด
กระทรวง ศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ ์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ส่วนราชการหรือหนว่ยงานและ
สถานศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ ์ได้รับ
การก ากับ ดแูล เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหนว่ยงานและสถาน 
ศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานและ
สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์พัฒนาการเรียนรู้
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ร้อยละของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตวัชี้วัดรว่ม ในระดับ
คุณภาพ ดี 
2. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหนว่ยงาน
ราชการและสถานศึกษา สังกัด
กระทรวง ศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ ์จ านวน 1 ฉบบั 
 
 
 

20,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

นิเทศฯ 3 1 8 1 4 2,4 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

2. โครงการโครงการ
ขบัเคลือ่นการยกระดบั
คุณภาพการศกึษาและ
ประสทิธภิาพการศกึษา
จงัหวดัโดยผา่นกลไกล 
กศจ. 
 
กจิกรรม : 
1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  (ยกระดับ  
O-Net /NT/RT ) 
๒. ส่งเสริมการพัฒนา
ครูผู้สอน ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
๓. ส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ในสภาวะสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
๔. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพือ่การอนุรกัษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๕. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด
เพื่อความเป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัด   

1. เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทัว่ถึง 
ตามบริบทของจังหวัดทีก่ าหนด
ขึ้นอย่างมีส่วนรว่ม 
2. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2565 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
1. ด าเนินกิจกรรมส าคัญเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดลงสู่การปฏิบัต ิผ่านโครงการ
ขับเคลื่อนการการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยผ่านกลไก
คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด  
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้
สอดคล้องกับแผนระดับ 1 ระดับ 2 
และแผนกระทรวงศึกษาธกิาร 
3. การจัดโครงสร้างบริหารแบบ
ร่วมมือ (Matrix Organization ) 
และระบบการบริหารเชิงบูรณาการ
ในการจัดการศึกษาของหนว่ยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิารในจังหวัด
กาฬสินธุ ์
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
1. จังหวัดกาฬสินธุ์มีการขบัเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยผ่าน
กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 
2. จังหวัดกาฬสินธุ์มีการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุก
ระดับสูงขึ้น  จากรูปแบบการจัด
โครงสร้างบริหารแบบร่วมมือ 
(Matrix Organization ) และระบบ
การบริหารเชิงบูรรณาการในการจัด
การศึกษาของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์มีการด าเนินกิจกรรมส าคัญ
ที่เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดลงสู่
การปฏิบัต ิอย่างน้อย 3 กิจกรรม 
2. จ านวนประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดได้รับ
การขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัตอิยา่ง
เป็นรูปธรรม ระดับ 7 

90,900 ต.ค.64-
ก.ย.65 

นโยบาย
และแผน/ 
นิเทศฯ 

3 1 8 1 4 2,4 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

3. มีเครือข่ายความรว่มมือจาก
หน่วยงานและองค์คณะบุคคลบูรณา
การจัดการด้านการศึกษาของจังหวัด 
 

3. โครงการขบัเคลือ่นการ
พฒันาการจดัการศกึษา
ปฐมวยัในระดบัพืน้ที ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เดก็
ปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและ
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
มีความรู ้ความเข้าใจและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเดก็ ปฐมวยัแห่งชาต ิพ.ศ. 
2561 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่ อยา่งบูรณาการทกุ
ภาคส่วนโดยสอดคล้องตาม
บริบทของพื้นที ่

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. เด็ก ปฐมวยั (อาย ุ3 - 5 ปี) 
ไดรั้บการดูแล พัฒนา จัดประสบ 
การณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวยัในทุกด้าน 
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทกุแห่งได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2561 
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทุกภาคสว่น ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก
และเข้ามามีสว่นร่วมในการดูแล
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็ก 
ปฐมวัยอย่างบูรณาการ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)  
มีพัฒนาการสมวยัในทุกด้าน 
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2561 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต  
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคน 
ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบ 
การณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวยัในทุกด้าน 
2. ร้อยละ 80 ของสถาน ศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั มีคุณภาพ
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2561 
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผูดู้แล
เด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทุกภาคสว่น ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก
และเข้ามามีสว่นร่วมในการดูแล 
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวัย อย่างบูรณาการ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัย  
ที่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา 
มีพัฒนาการสมวยัในทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี 
 

45,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

นิเทศฯ 3 1 8 3  ๔ 2,4 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

4. โครงการสง่เสรมิเวที
และประชาคมเพือ่การ
จดัท ารปูแบบและ
แนวทางพฒันาหลกัสตูร
ตอ่เนือ่งเชือ่มโยง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานกบั
อาชวีศกึษาและ
อดุมศกึษา จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1. เพื่อพัฒนาหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่อยา่งบูรณาการ 
2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานใน
ระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการ 
บูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อม 
โยงการศึกษาอยา่งยั่งยืน อันจะ
น าไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพ
และการมีงานท า 
3. เพื่อพัฒนากลไกในการเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ จากการ
ท า CLC 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
จังหวัดมีหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวีศึกษา
และอุดมศึกษาแบบบูรณาการ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอาชีวศึกษาและ
อาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นที่
หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบทในพื้นที ่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นพื้นฐานกับอาชวี 
ศึกษาในระดับจังหวัด ทุกจังหวัด
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 
หลักสูตร 
2. งานวิจยัและบทความวิชาการ
ด้านการพัฒนา CLC  
๓. งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
การบูรณาการเพือ่พัฒนาการศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. จังหวัดกาฬสินธุ์มีร้อยละของ
ผู้เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้นตาม
บริบทของจังหวัด 
2. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวีศึกษา
และอุดมศึกษาในระดับจังหวัดมี
คุณภาพสามารถใช้เทียบโอนหนว่ย
กิต ในระดับวิทยาลัยอาชวีศึกษาและ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
3. ผู้เรียนในระบบ CLC มีอาชีพและ
มีงานท า 
 
 
 
 
 
 
 
 

314,900 ต.ค.64-
ก.ย.65 

นิเทศฯ 3 1 8 1 4 2,4 

79 



 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

5. โครงการ Innovation 
For Education (IFTE) 
นวตักรรมทางการศกึษา
เพือ่การพฒันาการศกึษา
ไทย 
 

 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้และการนิเทศ 
การศึกษา รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพ และประสิทธภิาพการ
จัดการศึกษาอยา่งบูรณาการ
ร่วมกันของหนว่ยงานที ่
เกี่ยวขอ้ง 
2. เพื่อพัฒนาศูนยก์ลางข้อมูล
สารสนเทศอย่างบูรณาการ ดา้น
นวัตกรรม และการวจิัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
1. ร้อยละ 100 จังหวัดจะตอ้งมี
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน 
หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้
และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาได้จริงในระดับพื้นที่ รวมทั้ง
การยกระดับคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา 
2. ร้อยละ 100 จังหวัดจะตอ้งมี
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และการวจิัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด มีความ 
ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบรูณาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียน หรือแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้และ การนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพ และประสิทธภิาพการจัด
การศึกษา 
2. จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม 
และการวิจัยทางการศึกษาในระดับ 
จังหวัด 
3. จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมอืใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. จังหวัดสามารถน ารูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทาง
การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการ เรียนรู้และการ
นิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้
จริงในระดับพื้นที่ 
2. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และการวจิัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน เป็น ปัจจบุัน 
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. จังหวัดสามารถสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

442,700 ต.ค.64-
ก.ย.65 

นิเทศฯ 3 1 8 1 4 2,4 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน
าฉบบั 
12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา 

การศกึษา จ. 

6. โครงการขบัเคลือ่นการ
ปฏริปูการศกึษาในสว่น
ภมูภิาค 
 

 

เพื่อด าเนินการจัดสอบการ
แข่งขันคัดเลือกประเภทต่างๆ 
ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

มีการจัดสอบการแข่งขันคัดเลือก
ประเภทต่างๆ ตามกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด ในส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์

มีการด าเนินการจัดสอบการแข่งขัน
คัดเลือกประเภทต่างๆ ตามกรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด ในส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์

 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- 3 1 8 1 4 2,4 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  สรา้งโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลือ่มล้ าทางการศกึษา 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา

การศกึษา จ. 

1. โครงการการสรา้ง
โอกาสเพือ่ความเสมอภาค
และความเทา่เทยีมทาง
การศกึษา 
 

 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก
และเยาวชนไทยที่เรียนดี 
ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้รับ
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถกูต้อง 
ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์
และประเทศชาต ิบ่มเพาะความมี
วินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้
ใฝ่เรยีนรู้อยา่งต่อเนือ่ง มีทกัษะชวีิต 
ทักษะอาชพี อันจะช่วยสรา้ง
พื้นฐานชีวิตที่มัน่คงเข้มแข็งแก่เดก็
และเยาวชนไทย ผู้ได้รับทนุ
พระราชทานเปน็นักเรยีนทนุใน
พระองค์ฯ สามารถเตบิโตเป็นคนดี 
มีคุณภาพน าความรู้กลบัไปท างาน
พัฒนาทอ้งถิน่ชุมชนมีสัมมาอาชพี
มั่นคง เปน็พลเมอืงที่ท าประโยชน์
ให้แกป่ระเทศชาต ิ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่
ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
นักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ
ทุนการศึกษาและเข้าถึงโครงการทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม 

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ  
จ านวนนกัเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับ
ทุนการศึกษา ร้อยละ 100 นักเรียน
ได้รับทุนการศึกษาไปใช้เป็นทุน
ทรัพย์ในการเรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 
นักเรียนได้รับทุนการศึกษามีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและ
สมรรถภาพที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 
 

25,275 ต.ค.64 - 
ก.ย. 65 

พัฒนา
การศึกษา 

3 2 8 3 4 2,4 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  จดัการศกึษาเพื่อเสริมสรา้งคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา

การศกึษา จ. 

1. โครงการสง่เสรมิ 
สนบัสนนุการขบัเคลือ่น
การด าเนนิงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนใน
โครงการอนรุกัษ์
พนัธกุรรมพชือนั
เนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาช
เจา้กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 
 
 

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการสมัคร
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและการด าเนินงาน                   
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน              
ที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.
ก าหนด ได้รับป้ายพระราชทาน
และเกียรติบัตรฯ แลว้กับ
โรงเรียนที่สมัคร เข้าร่วมโครงการ
ใหม่ 
3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสมัคร
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
เพิ่มขึ้น 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ 
รวมจ านวน ๕๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนว
ทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เกิดเครือข่ายแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับเกณฑ์
มาตรฐานที่ อพ.สธ.ก าหนด ได้รับ
ป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 
แล้วกับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการใหม่ ตลอดจนมีโรงเรียน
สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ 
รวมจ านวน ๕๐ คน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนว
ทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เกิดเครือข่ายแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับเกณฑ์
มาตรฐานที่ อพ.สธ.ก าหนด 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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ยุทธศาสตร์ที ่5  พัฒนารปูแบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา

การศกึษา จ. 

1. โครงการตรวจ ตดิตาม 
ประเมนิผลการด าเนนิงาน
ตามนโยบายและ
ยทุธศาสตร ์
 

 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดท าแผนสนับสนุนการ
ตรวจราชการ ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิารในจังหวัด
กาฬสินธุ ์
3. เพื่อจัดท าขอ้มูลสารสนเทศ
สนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 

ถานศึกษาและหนว่ยงาน 
ทางการศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธกิาร ในจังหวัดกาฬสินธุ ์

1. จ านวนแผนการตรวจราชการ
และแผนการขบัเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์(1 ฉบับ) 
2. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ร้อยละ 80) 
3. จ านวนรายงานผลการตรวจ  
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ (1 ฉบับ) 
 

60,000 ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

นิเทศฯ 3 1 8 1 4 6 

2. โครงการประชมุ
ปฏบิตักิารจดัท า
แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ตามงบประมาณ
ที่ไดร้บัจดัสรร) 
 

1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยการมีส่วนรว่มจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงาน 
2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดจน
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการและแนว
ทางการเขียนโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน 
3. เพื่อให้เป็นแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์

เป้าหมายเชิงผลผลิต  
1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
2. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ ์มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ที่ก าหนดทิศทาง และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
นโยบายรัฐบาล และเป็นไปตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
2. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด

1. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ฉบบั 
2. ผลการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ร้อยละ 85 
3. ร้อยละผลการบริหารและใชจ้่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 
90 

20,000 ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

นโยบาย
และแผน 

3 1 8 6 4 6 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา

การศกึษา จ. 

กาฬสินธุ์มีการด าเนินงานตามแผนสู่
การปฏิบัตจิริง มีผลการด าเนินงานที่
เป็นรูปธรรมและมีการใช้จา่ย
งบประมาณเป็นไปตามแผนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีเครือข่ายความรว่มมือจาก
หน่วยงานและองค์คณะบุคคลบูรณา
การจัดการด้านการศึกษาของจังหวัด
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ   
 
   

3. โครงการจดัท า
แผนพฒันาการศกึษา
จงัหวดัระยะหา้ป ี 
พ.ศ. 2566-2570 
 
 

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

เป้าหมายเชิงผลผลิต  
1. ทบทวนแผนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 
2565 
2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าป ี(พ.ศ.
2566-2570) 
3. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์ 
1. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีแผนพัฒนาการศึกษาที่
ก าหนดทิศทาง และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาลและเป็นไปตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

1. ความส าเร็จของทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระดับ 5 
2. ความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์ระยะห้าปี พ.ศ.2566 - 
2570 ระดับ 5 
3. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์มีแผน พัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าป ี 
พ.ศ.2566 - 2570 เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
และการพัฒนาก าลังคนของชาติใน
พื้นที่จังหวัด จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์มีแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) จ านวน 1 ฉบับ 

30,300 ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

นโยบาย
และแผน 

3 1 8 6 4 6 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา

การศกึษา จ. 

2. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ์ มกีารขับเคลื่อนแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดลงสู่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติจริง 
3. มีเครือข่ายความรว่มมือจากหนว่ยงาน
และองค์คณะบุคคลบูรณาการจัดการ
ด้านการศึกษาของจังหวัด 

4. โครงการ “ฝกึอบรม
เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประเมนิต าแหนง่และวทิย
ฐานะขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา  
ว. PA (Performance 
Appraisal)” 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมให้มี
ความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบั
หลักเกณฑ์และวธิีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   
ว.PA 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถขยายผลให้ความรู้ความ
เข้าใจใน เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   
ว.PA (Performance 
Appraisal) แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ได ้
3. เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ
สามารถปฏบิัติหน้าที่ในงานที่
เกี่ยวขอ้งกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ได้อย่างถูกต้อง 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 15  คน  
2. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ ์จ านวน 10 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์และวธิีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว.PA 
และ ว. 11/2564  สามารถการท า
คลิปการจัดการนิเทศเชิงรุก สามารถ
เขียนแผนการจัดการนิเทศเชิงรุกได้ 
สามารถเขียนรายงานการวิจยัการ
เรียนรู้ หรือนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการจัดการเรียนรู้ตลอดทั้งมีเจต
คติที่ดีได้พัฒนาความ สามารถและ
ประสบ การณ์ในการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 อยา่งมี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยาฐานะ
แบบใหม่ ตาม ว. 11/2564  และ 
ว.PA 
2. สามารถท าคลิปการจัดการนิเทศ
เชิงรุก 
3. สามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกได้ 
4. สามารถเขยีนรายงานการวิจยัการ
เรียนรู้ หรอืนวัตกรรมการจัดการเรียน
การจกัการเรียนรู้ตลอดทั้งมีเจตคติที่ดี
ได้พัฒนาความสามารถและ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนการบรหิารจัดการศึกษาแนว
ใหม่ในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
ประสิทธภิาพและพัฒนาหลักเกณฑแ์ละ
วิธกีารประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ว.PA ตาม ว 21 ,ว. 11 
 
 

10,000 ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

บริหารงา
นบุคคล 

3 1 8 2 4 3 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา

การศกึษา จ. 

ประสิทธิภาพ และพัฒนาหลักเกณฑ์
และวิธกีารประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ว.PA ตามว. 11/2564   
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถกูต้องมี
ประสิทธิภาพ 
 

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

5. โครงการเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการ
ศกึษาของส านกังาน
ศกึษาธกิารจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

1. เพื่อให้บุคลกรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกบั
การเงิน บัญชีและพัสด ุและ
สามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธ ิ
ภาพ เป็นไปตามระเบียบและ
สามารถตรวจสอบได้ 
3. เพื่อให้บุคลกรมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
และสามารถเสนอแนะปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชี และพัสด ุจ านวน 5 คน 
2. บุคลากรในส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์จ านวน 45 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือ
รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญช ี
และพัสดุ ของส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัด สามารถปฏบิัติงานในหน้าที่
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
2. บุคลากร ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ์ทกุคน  
มีความรู้พื้นฐานในการด าเนินการขอ
เบิกจ่ายงบประมาณการเงินและการ
จัดหาพัสดุได้อยา่งถูกต้อง 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ 
และวิธปีฏิบัติเกีย่วกับการเงิน บัญชี 
และพัสด ุ
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ 
และวิธปีฏิบัติเกีย่วกับการเงิน บัญชี 
และพัสดุ และสามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบยีบ
และสามารถตรวจสอบได้ 

40,000 ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

อ านวยการ 3 1 8 2 4 3 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา

การศกึษา จ. 

6. โครงการประชมุคณะ
ผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากร
ทางการศกึษาโรงเรยีน
เอกชน จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 

1. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชน
ได้รับทราบกฎหมาย ระเบยีบ 
ประกาศ และแนวปฏิบัต ิตาม
พระราช บัญญัตโิรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดทราบเป้าหมายการ
ด าเนินการร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด 
3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
เป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 
 

1. ผู้บริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการ
กลุ่ม ศึกษานิเทศก ์และเจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์  จ านวน  30 คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์ประกอบด้วย ผู้รับ
ใบอนุญาตโรงเรียน ผู้จัดการ และ
ผู้อ านวยการโรงเรียน   
จ านวน 156  คน 
3. เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานการเงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนละ 
1  คน  จ านวน 52  คน 
 
 
 

ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบดว้ยผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ ผู้อ านวยการโรงเรียน   
จ านวน  156  คน และเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติงานอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 
จ านวน 52  คน มีความรู้ความ
เข้าใจใน 
ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2550  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554  และกฎหมาย ระเบยีบ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

20,000 ม.ค. – 
ก.ย.65 

เอกชน 3 1 11 2 4 3 

7. โครงการขบัเคลือ่น
ภารกจิงานตรวจสอบ
ภายใน ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าป ี
ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
1.  ด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบและให้
ค าปรึกษาแก่หนว่ยรับตรวจ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ครบทุกกจิกรรมและครบแห่ง 
2. มีกิจกรรมการพัฒนางานตรวจสอบ
ภายตามแผนที่ก าหนดไว้ อยา่งน้อย ๑ 
กิจกรรม 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์ 
หน่วยรับตรวจมีการน าข้อเสนอแนะจาก
กิจกรรมการตรวจสอบภายในและ
กิจกรรมให้ค าปรึกษา ไปใช้ในการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

๑. สอบทานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญช ีจ านวน 8 แห่ง 
๒. ตรวจสอบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 
๑๕ ปี โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
กาฬสินธุ ์จ านวน 5 แห่ง 
๓. สอบทานการประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน จ านวน 8 แห่ง 
๔. ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จา่ย ดา้นการศึกษาในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) จ านวน 10 แห่ง 
 

30,000 ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

ตสน. 3 1 8 6 4 6 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา

การศกึษา จ. 

๕. ตรวจสอบโครงการที่เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล จ านวน 1 โครงการ 
๖. ตรวจสอบการปฏบิัติงานด้าน
การเงิน การคลัง และการดูแล รักษา
ความปลอดภยัของทรัพย์สิน  
จ านวน 1 แห่ง 
๗. จัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาการ
ประเมินความเส่ียงเพื่อจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลังก าหนด จ านวน 1 
กิจกรรม 
๘. พัฒนาบุคลากรหนว่ยตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 1 เร่ือง 

8. โครงการพฒันา
สมรรถนะศกัยภาพในการ
ปฏบิตังิานแบบมสีว่นรว่ม 
ของขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 
 

1.  เพื่อให้บุคลากรได้รับพัฒนา
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้
เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพ ของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เร่งรัด ก ากับ ติดตาม  รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอัน
อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรร่วมกัน 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
1. บุคลากรส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ มกีารพัฒนาสมรรถนะ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานแบบมีสว่น
ร่วม จ านวน 57 คน 
2. บุคลากรในหนว่ยงานมีทกัษะและ
ความเชีย่วชาญในการปฏิบัติหนา้ที่อย่าง
มืออาชพี 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์           1. 
บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภาพ 
และสามารถ 
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. บุคลากรของส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ์  บริหารจัดการตาม
ภารกิจและอ านาจหน้าที ่ ได้อย่างมอื
อาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงประมาณ 
1. ร้อยละ 80 บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ มีการ
พัฒนาสมรรถนะศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานแบบมีสว่นร่วม 
  2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย บรรลุวัตถปุระสงค์ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภาพ 
และสามารถ 
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นแบบอย่างได้ 

99,325 ต.ค.64 – 
ก.พ.65 

อ านวยการ 3 1 8 2 4 3 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา

การศกึษา จ. 

9. โครงการประชมุชีแ้จง
และแนวทางการจดัท าค า
รบัรองการปฏบิตัริาชการ 
ของส านกังานศกึษาธกิาร
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ประจ าป ี
2565 
 
 

1. เพื่อให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์จักท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการได้อยา่ง
เหมาะสมมีระบบการติดตาม
ประเมินผลงานตามค ารับรองฯ 
อย่างมีคุณภาพ 
2. เพื่อให้ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 บรรลุ
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์มี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือ
กรอบการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการตามที่ส านกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
บุคลากรส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งกับ
การด าเนินงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ จ านวน 35 คน เขา้
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในเร่ืองการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าป ี2565 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
บุคลากรส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ ์ที่เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการทุกคน มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
การบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ ์

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
รายงานข้อมูลตามตวัชี้วัดได้
ครบถ้วน และถกูต้อง ร้อยละ 100 
2. ผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์  
มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 

20,900 ต.ค.64 – 
ก.พ.65 

อ านวยการ 3 1 11 6 4 6 
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โครงการ/กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์
ของโครงการ 

เปา้หมาย 
ของโครงการ 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 

งบประมาณ 
(หนว่ย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบเุดอืน) 

กลุม่ที ่
รบัผดิชอบ 

สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตร ์ 
ชาต ิ20 ป ี

แผนพฒัน์
ฉบบั 12 

นโยบาย
รฐับาล 

ยทุธศาสตร ์
ศธ. 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันา

การศกึษา จ. 

10. โครงการพฒันา
กระบวนการด าเนนิการ
จดัท าควบคมุภายใน การ
บรหิารจดัการเพือ่พฒันา
คุณภาพการบรหิารจดัการ
ของส านกังานศกึษาธกิาร
จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 

 

1. เพื่อให้บุคลกรส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการน าความเส่ียงระบบการ
ควบคุมภายในไปบริหารงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
1. บุคลกรส านกังานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ ์มีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถปฏิบัติงานเกีย่วกบัการวางแผน
ระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 
2. บุคลกรมีความรู้ ความเข้าใจใน
การน าความเส่ียงระบบการควบคุม
ภายในไปบริหารงานในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
1. บุคลกรส านกังานศึกษาธกิารจังหวัด
กาฬสินธุ ์มีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถปฏิบัติงานเกีย่วกบัการวางแผน
ระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2. บุคลกรมีความรู้ ความเข้าใจใน
การน าความเส่ียงระบบการควบคุม
ภายในไปบริหารงานในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง ได้อย่างถูกตอ้ง  
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร้อยละ 80 ของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ได้รับ
ความรู้และมีความเขา้ใจความเส่ียง
ระบบการควบคุมภายในไป
บริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกตอ้งและมรประสิทธภิาพ 

24,500 ต.ค.64 – 
ก.พ.65 

อ านวยการ 3 1 11 6 4 6 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งกว่าขั้นตอนอ่ืนใด เนื่องจากเป็นกระบวนการ

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

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

1.1 ศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องให้ความส าคัญ  มีความเข้าใจและเป็นผู้น าใน
การผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนและแนวทางให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 สร้างความเข้าใจในทิศทางการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์และแนวทางให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบ
โครงการ ได้รับรู้ เข้าใจตรงกัน ตระหนักถึงความร่วมมือด าเนินงานโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

1.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรมต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม Internet Website เพ่ือกระตุ้นและขับเคลื่อนงาน ตามยุทธศาสตร์ 

2. ส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากข้ึน เพ่ือให้เป็นเครื่องมือ
ในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.2 สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน  
ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับพื้นท่ี 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการด าเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่ าเสมอว่าสมารถ
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดระโยชน์ 
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3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิน และ
แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยกระบวนการ 

3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  
โดยให้มีการก าหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการด าเนินการเป็นหลัก 

3.2 น าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการช้ากว่าก าหนด และตรวจสอบ
คุณภาพและการด าเนินการอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 

3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการ
ก าหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลให้ความแม่นย า
และเป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

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

3.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
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สว่นที ่5 
การตดิตาม ประเมนิผลแผนปฏิบตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

ของส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

ความส าคัญของการติดตามประเมินผล    
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน

ตามแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือวัดความส าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด และประเมินปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ โดยต้องมีการประเมินผลทั้ง 3 มิติ คือ การติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และการประเมินประโยชน์ของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
 

วัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล 
1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานว่ามีการด าเนินการไปตาม

ระยะเวลา และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร  เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้งานมีความก้าวหน้าจนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การ
ด าเนินงานที่เหมาะสมต่อไป 
   3. เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการท างานและ
สามารถพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป 
 

กระบวนการตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  
  1. การตดิตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/
โครงการโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดในแผน/งาน/โครงการของแต่ละ
กลุ่มงาน ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
 1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301 , 
302 ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565  ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยให้มีการรายงานตามแผนงานโครงการที่มี
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยรายงานการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส และให้รายงานตาม
ก าหนดเวลา ดังนี้ 
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 การรายงานทั้ง 2 รูปแบบก าหนดให้รายงาน  รวม 4 ไตรมาส/ปี  
 ไตรมาสที่ 1 - 2  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
   รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 
 ไตรมาสที่ 3   ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 
   รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
 ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 
   รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 
 

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

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

และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
2.1  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ 
2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

 - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มงานเมื่อ 
สิ้นปีงบประมาณ 
 - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 

2.3  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

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

 

โครงการ         
 

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

 2.3  การเบิกจ่ายงบประมาณ     มีการเบิกจ่าย     ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
        เป็นเงิน   บาท 

2.4  ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตวัชีว้ดั(KPI) คา่เปา้หมาย ผลทีไ่ด้รบั บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

          

     
รวม     

  
2.5  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

   ไม่มี 
   มี (ระบุ)         

            
             
 
2.6  แนวทางแก้ไข 

            
            
             
 
 

         (   ) 
           ผู้รายงาน 
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แบบตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานและใชจ้า่ยงบประมาณของโครงการตามแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ . 2565 (ไตรมาส……) 
หนว่ยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาฬสินธุ ์

 
ตอนที่ 1  ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ..................................................................... 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ....................................................................................................  
 

ตอนที่ 2 โครงการและข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ/ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

ผลการปฏบิตักิจิกรรมโครงการ ผลการใชจ้า่ยงบประมาณของกจิกรรมโครงการ 

หมายเหต ุยงัไมไ่ด ้
ด าเนินการ 

ก าลงั
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแลว้ 

เบกิจา่ยแลว้ 
งบประมาณ

คงเหลอื 

ไม่ประสงค์
ด าเนนิ 
การตอ่ 

ประสงค์
ด าเนนิ 
การตอ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

   ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
**หากประสงคท์ีจ่ะด าเนนิการตอ่ใหร้ะบุ
กจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการ 

 

สรปุผลการด าเนนิงานรอบ    6  เดือน           9  เดอืน               12  เดือน  
โครงการที่ถึงระยะเวลาด าเนินการ ทั้งสิ้น..............................โครงการ  งบประมาณ....................................... .บาท    
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ.....................โครงการ  ผลการเบิกจ่ายจริง............................บาท     (...................................................) 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ จ านวนตัวชี้วัด.......................................ตัวชี้วัด           ผู้รายงาน 
จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์..................................ตัวชีว้ัด  คิดเป็นร้อยละ...........................................  
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

แบบสรปุผลการตดิตามและประเมินผลแผนปฏบิตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 รอบ                  

หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 ชื่อ   นามสกุล   ต าแหน่ง     
 

ตอนที ่2 ข้อมลูการปฏบิัตกิจิกรรม/โครงการ และขอ้มลูการใชจ้่ายงบประมาณ 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัตกิิจกรรม/โครงการ 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

(ตอบเมื่อสิ้นสุด
โครงการแล้ว

เท่านั้น) 

ยังไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

ก าลงั
ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ
แลว้ 

ยังไมไ่ด้
เบกิจา่ย 

เบกิจา่ย
จรงิ 

จ านวน
ตัวชีว้ดั 

จ านวน
ตัวชีว้ดัที่
บรรลผุล
สมัฤทธิ ์

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

รวม           
 

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

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ            โครงการ  ผลการเบิกจ่ายจริง             บาท 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ จ านวนตัวชี้วัด     ตัวชี้วัด   

จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ               
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                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งหมดที่ด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 100  
เกณฑ์การประเมนิ โดยการแปลงค่าร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งหมดที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  ก าหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ
คะแนนความส าเร็จ 5 คะแนน 
ตวับ่งชีท้ี ่1    คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ด าเนินการ
ลุล่วงตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80  

เกณฑ์การประเมนิ   โดยการแปลงค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
ก าหนดให้ร้อยละ 80 เท่ากับคะแนนความส าเร็จ 5 คะแนน 

 ตวับ่งชีท้ี ่2    คะแนน 
 

 
ปัญหาอปุสรรคในการด าเนนิงาน 
            
            
            
             
 
ข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะอืน่ๆ เกีย่วกับการตดิตามและประเมินผลกจิกรรม/โครงการ 
            
            
            
             

 
 

 



99 
 

                                                      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

 
 
 

 
ภาคผนวก 
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